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QUASE 82% DOS ADULTOS RESIDENTES NO 
RIO GRANDE DO SUL JÁ COMPLETARAM O 
ESQUEMA DE IMUNIZAÇÃO CONTRA COVID. 

Mais de 6,99 milhões de habitan- 

tes do Rio Grande do Sul já es- 

tão com o esquema vacinal com- 

pleto. Divulgada nesta segunda- 

feira (9) pela Secretaria Estadual 

da Saúde (SES), a estatística 

abrange tanto os procedimentos 

de segunda dose de Coronavac, 

Oxford ou Pfizer, quanto as apli- 

cações da injeção única do imu- 

- nizante da Janssen. Página 4 

RIO GRANDE DO SUL TEM REDUÇÃO DE 
31,8% NOS HOMICÍDIOS EM OUTUBRO. 

Página 45 
Lucas Figueiredo/CBF 

SELEÇÃO BRASILEIRA VENCE A COLÔMBIA POR 1 A O E GARANTE VAGA ANTECIPADA PARA A COPA DO MUNDO DE 2022. 
Jogando em São Paulo na noite desta quinta-feira (11), a Seleção Brasileira venceu a Colômbia por 1 a 0, resultado que garantiu 
a classificação para a Copa do Mundo de 2022 (Catar) com cinco rodadas de antecedência nas Eliminatórias. O atacante Lucas 
Paquetá marcou aos 26 minutos do segundo tempo o único gol da partida, na Arena Corinthians. Página 62 

DECRETO ESTABELEGE REGRAS PARA EVITAR 
AGLOMERAÇÕES E TRANSTORNOS NO BAIRRO 

MOINHOS DE VENTO, EM PORTO ALEGRE. 
Página 3 
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Confira os locais de vacinação contra 
covid em Porto Alegre nesta sexta-feira. 

om seis endere- 
ços funcionando 

até as 21h e outros 45 
em horários variados, 
a Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS) de 
Porto Alegre mantém 
nesta sexta-feira (12) O 

serviço de vacinação 
contra covid para o 
público em geral a partir 
de 12 anos. Também 
prossegue o reforço de 
imunização de idosos, 
indivíduos com baixa 
imunidade e profissi- 

onais da saúde que 
já receberam segunda 
aplicação. 

O procedimento é 
oferecido em postos da 

Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS), farmá- 
cias conveniadas e sala 
especial no subsolo do 
shopping center João 
Pessoa, além de uni- 
dade móvel no Largo 
Glênio Peres (Centro 
Histórico). Locais, ho- 
rários, imunizantes e 
outros detalhes podem 
ser conferidos em pre- 
feitura.poa.br. 

Em procedimentos 
de primeira dose (ou 
aplicação única, no 
caso da vacina da Jans- 
sen), deve ser apresen- 
tada identidade com 

CPF. Não é mais neces- 
sário o comprovante de 
residência, bastando 
uma 'autodeclaração 
simples com nome e o 
endereço. 

Já na segunda in- 
jeção é obrigatório o 
cartão de controle for- 

necido pelo agente 
de saúde na primeira 
etapa. Pode se dirigir 
aos locais indicados 
quem recebeu Coro- 
navac há pelo menos 
28 dias ou Pfizer oito 
semanas atrás. No 
caso do imunizante 
de Oxford, Oo intervalo 
também é de oito se- 
manas entre as duas 
“picadas”. 

Para O reforço, ido- 
sos a partir de 60 
anos precisam levar 
mesma documentação 
exigida na segunda 
dose, desde que o car- 
tão de controle mostre 
que essa tenha sido mi- 

nistrada há seis meses 
ou mais. Imunossu- 
primidos, por sua vez, 
devem comprovar a 
condição por meio de 
atestado ou receita mé- 
dica, além do registro 
de segunda dose (ou 
única) há pelo menos 
28 dias. 

1º dose de 
qualquer vacina 

— Postos de saúde, a 
maioria das 8h às 17h 
e com seis unidades 
atendendo até 21h (Be- 
lém Novo, Morro San- 
tana, Primeiro de Maio, 
Ramos, São Carlos e 
Tristeza); 

— Sala especial no 
shopping João Pessoa 
(subsolo, com entrada 
externa): avenida João 
Pessoa nº 1.831 (bairro 
Santana), das 9h as 
21h; 

Cristine Rochol/PMPA 

níveis. 

— Unidade móvel no 
Largo Glênio Peres: em 
frente ao Mercado Pú- 
blico (Centro Histórico), 
do meio-dia às 18h; 

— Farmácias parcei- 
ras, das 9h às 17h; 

— Endereços: con- 
sultar no site da prefei- 
tura. 

22 dose de Corona- 
vac 

— Quem recebeu pri- 
meira injeção há pelo 
menos 28 dias; 

— Postos de saúde; 
— Unidade móvel no 

Largo Glênio Peres; 
— Endereços: con- 

sultar no site da prefei- 
tura. 

2º dose de Oxford 
— Quem recebeu pri- 

meira injeção há pelo 
menos oito semanas; 

— Postos de saúde; 
— Sala especial no 

Shopping João Pessoa; 
— Unidade móvel no 

Largo Glênio Peres; 
— Endereços: con- 

sultar no site da prefei- 
tura. 

>. “4 = 

Atendimento prossegue até as 21h em seis dos 51 endereços dispo- 

À, Rice. 

2º dose da Pfizer 

— Quem recebeu pri- 
meira injeção há pelo 
menos oito semanas; 

— Postos de saúde; 
— Sala especial no 

Shopping João Pessoa; 
— Unidade móvel no 

Largo Glênio Peres; 
— Farmácias parcei- 

ras; 
— Endereços: con- 

sultar no site da prefei- 
tura. 

Dose de reforço 

— Idosos a partir de 

60 anos que recebe- 
ram a segunda dose há 
pelo menos seis me- 
ses e imunossuprimi- 
dos que completaram o 
esquema vacinal há 28 
dias ou mais; 

— Postos de saúde; 
— Sala especial no 

Shopping João Pessoa; 
— Unidade móvel no 

Largo Glênio Peres; 
— Endereços: con- 

sultar no site da prefei- 
tura. (Marcello Cam- 

pos) 



OSUL |3 

prefeito de Porto 
Alegre, Sebastião 

Melo, assinou nesta 

quinta-feira (11), na 
Câmara Municipal, um 
novo decreto que esta- 
belece regras de convi- 
vência para evitar aglo- 
merações e transtor- 
nos no bairro Moinhos 

de Vento. 

Segundo a prefei- 
tura, o decreto 21.234, 

publicado em edição 
extra do Diário Oficial 
de Porto Alegre, foi ela- 
borado a partir de am- 
plo debate entre a co- 
munidade, vereadores 
e o Poder Público. 

Conforme o decreto, 
bares, cafés, lanche- 
rias, restaurantes e si- 

milares deverão, após 
as 24h, restringir suas 
atividades ao consumo 
em área interna. Os 
estabelecimentos tam- 

bém deverão disponi- 
bilizar banheiros. 

“Estamos em um 

momento muito de- 
safiador, com alguns 
pontos de ocupação 
pública desordenada. 
Assim como na ex- 

periência da Cidade 
Baixa, esse decreto foi 

construído para que 
as atividades possam 

funcionar de forma 
regular, respeitando 
critérios de civilidade 
e boa convivência no 
bairro. Seguiremos 

ear Raugust/PMPA 
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Decreto estabelece regras para evitar 
aglomerações e transtornos no bairro 
Moinhos de MENEO, em Porto Alegre. 

O decreto foi assinado pelo prefeito Sebastião Melo na Câmara de Vereadores. 

trabalhando na força- 
tarefa para fiscalizar e 
orientar a população 
porque nosso governo 
é de ação firme e de 
diálogo”, disse Melo. 

Bebidas e 

ambulantes 

Fica definido limite 
de funcionamento das 

7h às 24h para lojas 
de bebidas, minimer- 

cados, conveniências 
e similares, exceto em 

postos de combustí- 
veis. À atuação de 
ambulantes também 
permanece vedada en- 

tre 24h e 7h, exceto 

em pontos fixos auto- 

rizados pela Secretaria 
Municipal de Desenvol- 

vimento Econômico e 
Turismo. 

Das 22h às 7h, fica 
proibida a utilização de 
equipamento ou instru- 

mento de som em via 

pública. Em qualquer 
horário, não é permi- 

tido som audível exter- 
namente em veículos. 

Com a publicação 
do decreto, a prefeitura 
vai intensificar a fisca- 
lização na região. A 
Guarda Municipal de- 
verá dispersar aglome- 
rações que perturbem 

o sossego público. 

Confira as 
principais regras 
no bairro Moinhos 

de Vento: 

- Bares, cafés, lan- 

cherias, restaurantes 

e Similares deverão, 

após as 24h, restringir 
as atividades ao con- 

sumo em área interna. 

- O funcionamento 

das atividades de lo- 

jas de bebidas, mini- 
mercados, conveniên- 

cias e similares ficará li- 

mitado ao horário das 

7h até as 24h, exceto 

nos postos de combus- 
tíveis. 

- Bares, cafés, lan- 

cherias, restaurantes e 

similares deverão dis- 

ponibilizar banheiros, 
com prazo de 60 dias 
para adequação. 

- Vedada a atividade 
de ambulante, no horá- 
rio compreendido das 
24h até as 7h, ex- 
ceto para evento espe- 
cífico ou ponto fixo au- 
torizado pela Secreta- 
ria Municipal de Desen- 

volvimento Econômico 
e Turismo. 

- Das 22h às 7h, fica 
proibida a utilização de 
equipamento ou instru- 
mento de som em via 
pública. Em qualquer 
horário, não é permi- 
tido som audível exter- 
namente em veículos. 

- Proibida a venda 
por meio de tele- 
entrega de bebidas 
alcoólicas e alimentos 
a transeuntes que es- 
tejam ocupando a via 
pública. 
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Quase 82% dos adultos residentes no 
Rio Grande do Sul já completaram o 
esquema de imunização contra covid. 

ais de 6,99 mi- 
lhnões de habi- 

tantes do Rio Grande 
do Sul já estão com 
o esquema vacinal 
completo. Divulgada 
nesta segunda-feira 
(9) pela Secretaria 
Estadual 

(SES), 
abrange tanto os pro- 
cedimentos de se- 
gunda dose de Co- 
ronavac, Oxford ou 
Pfizer, quanto as apli- 

cações da injeção 
única do imunizante 
da Janssen. 

Por segmento po- 

pulacional, esse con- 
tingente abrange 
81,5% dos jovens e 
adultos (a partir de 18 
anos), mais 6,2% dos 
adolescentes (12 a 17 
anos) e, em média, 
64,1% de todos os 
habitantes dos 497 
municípios gaúchos, 
que é de aproximada- 
mente 11,3 milhões. 

Para que seja pos- 
sível atingir a imuni- 
dade coletiva no Es- 
tado, é necessário va- 
cinar pelo menos 70% 
da população com as 
duas doses ou dose 
única, de acordo com 
projeção da SES. Mas 
isso precisa ser feito 
de forma homogênea 
entre municípios e fai- 

da Saúde | 

a estatística | 

Marcello Campos/O Sul 

xas etárias. Conforme 
o governo gaúcho, o 
ideal é que o Estado 
atinja 90% de cober- 
tura vacinal completa. 

Primeira dose 
também avança 

Em relação à pri- 
meira dose de qual- 

quer uma das três va- 
cinas de dupla etapa, 
são mais de 8,72 mi- 
lhões de habitantes 
do Estado contem- 
plados pela primeira 
dose, o que repre- 
senta 94,4% dos mai- 
ores de idade, bem 
como 73,5% dos ado- 
lescentes e 79,4% da 
população geral. 

No caso específico 
da Janssen, as aplica- 
ções somam 302.473. 
Por fim, a dose de 
reforço já chegou aos 
braços de 763.062 
gaúchos, em todos os 

E 

da <= * 

Pe , 

497 municípios. 
Os quantitativos, 

índices de cobertura 

e outros detalhes fo- 

ram apurados no final 
da tarde e podem 
ser consultados na 

plataforma oficial de 
monitoramento da 

Secretaria Estadual 

da Saúde, com da- 
dos relativos a toda 

a campanha, |inici- 
ada em 19 de janeiro 
— desde então, são 

quase 16,8 milhões 
de doses aplicadas. 
Confira nas redes so- 

ciais ou na página va- 
cina.saude.rs.gov.br. 

Estatística de 
cada fármaco 
Quanto à cober- 

tura vacinal pelos 
imunizantes minis- 

trados em duas eta- 

pas, o predomínio 
de primeiras doses 
no Rio Grande do 

. sá l 

Dose de reforço já chegou aos braços de 763.062 gaúchos em todos os 497 municípios. 

Sul é do fármaco de 
Oxford-Astrazeneca 
(42,7%). Em seguida 
aparecem a Pfizer- 

Comirnaty (31,1%) e a 
Coronavac-Butantan 
(26,1%). 

Nos procedimentos 
de segunda injeção, 
no topo do ranking 
estadual também está 
a vacina de Oxford 
(47,7%), tendo como 
vice-líder a Coronavac 
(30%). O terceiro lu- 
gar é ocupado pela 
Pfizer (22,3%). 

A Janssen (pro- 

duzida na Suécia 
pela norte-americana 
Johnson & Johnson) 
— cuja introdução na 
campanha foi reali- 
zada no dia 26 de 
junho — chegou até 
agora a 302.473 bra- 
ços, conforme já men- 
cionado. (Marcello 
Campos) 
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Perdas humanas causadas 
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pelo coronavirus chegam a 
35.756 no Rio Grande do Sul. 

boletim epidemi- 

ológico divulgado 
nesta quinta-feira (11) pela 

Secretaria Estadual da 
Saúde (SES) acrescen- 
tou 1.217 testes positi- 

vos de coronavírus e 30 
mortes pela doença. A 

atualização ampliou para 

1.477.329 o número de 
contágios conhecidos no 
Rio Grande do Sul, ao 
passo que o contingente 

de gaúchos que sucumbi- 
ram à covid é de 35.756. 

Dentre os infectados 

até agora, ao menos 
1.433.684 (97%) já se 
recuperaram, em todos 

os 497 municípios gaú- 
chos. Outros 6.675 (1%) 
são considerados casos 
ativos (em andamento), 

o que abrange desde 
os  assintomáticos em 
quarentena domiciliar até 
casos graves atendidos 

em hospitais. 

A taxa média de 
ocupação das  unida- 

des de terapia intensiva 

(UTIs) por adultos estava 

em 60,3% no início da 
noite, conforme o painel 

de monitoramento co- 

vid.saude.rs.gov.br. Esse 

indice resulta da propor- 

ção de 1.990 pacientes 
para um total de 3.301 

leitos da modalidade em 

301 hospitais. Já o total 
de hospitalizações pela 

doença em 20 meses de 
pandemia é de 112.648 
(8%). 

Perdas humanas 

Confira, a seguir, as no- 
vas perdas humanas re- 

latadas pelo balanço ofi- 
cial. A lista está em or- 

dem crescente conforme 
a idade das vítimas, em 
uma faixa que vai de 46 a 

85 anos. Também mendci- 
ona o gênero (masculino 
ou feminino) e o município 
de residência (e não onde 
foi registrado o óbito). 

— Passo Fundo (ho- 
mem, 46 anos); — Portão 

(mulher, 52 anos); — Ca- 
choeira do Sul (homem, 
55 anos); — Caxias do Sul 

(mulher, 57 anos); — Rio 

Grande (mulher, 57 anos); 
— Caxias do Sul (mulher, 
58 anos); — Estância Ve- 
lha (mulher, 58 anos); — 

Cachoeirinha (mulher, 65 
anos); — Gravataí (mulher, 
67 anos); — Porto Alegre 

(homem, 68 anos); — Vale 
Real (homem, 71 anos); — 

Caxias do Sul (mulher, 72 
anos); — Novo Hamburgo 
(homem, 72 anos); — Osó- 
rio (homem, 72 anos); — 

Salto do Jacuí (homem, 
72 anos); — Porto Alegre 

(mulher, 73 anos); — Ca- 
pão da Canoa (homem, 
74 anos); — Rio Grande 
(homem, 74 anos); -— 

Porto Alegre (homem, 75 

anos); — Pelotas (mulher, 

76 anos); -— Uruguaiana 
(homem, 76 anos); — Pe- 

lotas (homem, 77 anos); 

— Cachoerinha (homem, 
78 anos); — Passo Fundo 

(homem, 78 anos); — São 
Lourenço do Sul (homem, 

81 anos); - Caxias do 
Sul (mulher, 82 anos); — 
Caxias do Sul (mulher, 82 
anos); - Caxias do Sul 
(mulher, 83 anos); — Sa- 

ae 

1 desta quinta-feira menciona a 30 novas vítimas no » Estado, com 
idades entre 46 e 85 anos. 

pucaia do Sul (mulher, 83 
anos); — Osório (mulher, 
85 anos). 

De todas as 497 cida- 

des gaúchas, apenas uma 
não registra até agora 
qualquer óbito por covid. 
É Novo Tiradentes, loca- 
lizada na Região Norte 
do Estado e que acumula 

126 testes positivos desde 

o começo da pandemia, 

sem novos casos desde 

outubro. 

Andamento da 

vacinação 

Já no que se refere à 
aplicação de vacinas con- 
tra O coronavírus, mais de 
8,72 milhões de habitan- 
tes do Estado receberam 
a primeira dose. Por seg- 

mento populacional, a co- 

bertura é de 94,4% dos 
gaúchos a partir de 18 
anos, 73,5% dos adoles- 

centes (12 a 17 anos) e 

79,4% da população geral 

(11,37 milhões). 

O esquema completo 
de vacinação, por sua vez, 

abrange até agora mais 
de 6,99 milhões de indiví- 
duos — seja quem recebeu 

duas doses para fármacos 
com esse sistema ou os 
contemplados pela vacina 

da Janssen (apenas uma 

injeção). Com isso, es- 
tão imunizados 81,5% dos 
adultos residentes no Es- 

tado, bem como 6,2% dos 

adolescentes e 64,1% do 
total. 

No caso específico da 

Janssen, as aplicações 

somam 302.473. Por 

fim, a dose de reforço 

já chegou aos braços de 
763.062 gaúchos, em to- 
dos os 497 municípios. As 
informações constam na 

base de dados da Secre- 
taria Estadual da Saúde, 
atualizada diariamente por 

meio das redes sociais e 

de link específico no site 
estado.rs.gov.br. (Mar- 

cello Campos) 
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Média móvel de mortes por covid 
no Pais volta a ficar abaixo de 250. 

Brasil registrou 
243 novas mor- 

tes por covid-19 nas 
últimas 24 horas, 
com o total de óbitos 
chegando a 610.323 
desde o início da 
pandemia. Com isso, 
a média móvel de 
mortes nos últimos 
7 dias ficou em 230. 

Em comparação a 
média de 14 dias 
atrás, a variação foi 
de -30% e aponta 
queda. 

Os números es- 
tão no novo levanta- 

mento do consórcio 
de veículos de im- 
prensa sobre a situ- 
ação da pandemia 
de coronavírus no 
Brasil, consolidados 

na noite desta quinta- 
feira (11). O balanço 
é feito a partir de da- 
dos das secretarias 

estaduais de Saúde. 
Em 31 de julho, 

o Brasil voltou a re- 
gistrar média móvel 
de mortes abaixo de 

1 mil, após um pe- 
ríodo de 191 dias se- 
guidos com valores 
superiores. De 17 
de março até 10 de 
maio, foram 55 dias 
seguidos com essa 
média móvel acima 
de 2 mil. No pior 
momento desse pe- 
ríodo, a média che- 
gou ao recorde de 
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País contabiliza 610.323 óbitos e 21.926.526 casos de coronavírus desde o início da pandemia. 

3.125, no dia 12 de 
abril. 

Em casos confir- 
mados, desde o co- 
meço da pandemia, 
21.926.526  brasilei- 

ros já tiveram ou têm 
O novo coronavírus, 
com 15.144 desses 
confirmados no úl- 
timo dia. A média 
móvel nos últimos 7 
dias foi de 11.421 no- 
vos diagnósticos por 
dia. Isso representa 
uma variação de - 
1% em relação aos 
casos registrados em 
duas semanas, o que 
indica estabilidade 
nos diagnósticos. 

Em seu pior mo- 
mento a curva da mé- 
dia móvel nacional 
chegou à marca de 
77.295 novos casos 

diários, no dia 23 de 
junho deste ano. 

Estados 
Três Estados não 

registraram óbitos 

em 24 horas: àAcre, 

Amazonas, e Mato 

Grosso do Sul. 

— Em alta (4 Es- 
tados): Pará, Rio 
Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul e 
Rondônia. 
— Em estabilidade 

(9 Estados): Alagoas, 
Amapá, Amazonas, 
Bahia, Espírito Santo, 
Mato Grosso do Sul, 

Minas Geais, Paraíba 
e Piauí. 

— Em queda (13 
Estados e o DF): 
Acre, Ceará, Goiás, 
Maranhão, Mato 

Grosso, Paraná, Per- 
nambuco, Rio de Ja- 

neiro, Roraima, Santa 

Catarina, São Paulo, 
Sergipe, Tocantins e 
Distrito Federal. 

Vacinação 

Quase 58% ada 
população brasileira 
está totalmente imu- 
nizada ao tomar a 

segunda dose ou a 

dose única de imu- 
nizantes contra a co- 
vid. São 123.407.869 
doses aplicadas, nú- 
mero que representa 

57,85% dos brasilei- 
ros. Os dados tam- 
bém foram reunidos 
pelo do consórcio 
de veículos de im- 
prensa. 

Estão parcial- 
mente | imunizados 
156.632.260 pes- 
soas, o que repre- 
senta 73,43% da 
população. O re- 
forço foi aplicado em 
11.351.696 pessoas 
(5,32% da popula- 
ção). 
Somando a Ppri- 

meira dose, a se- 
gunda, a única e 
a de reforço, são 
291.391.825 doses 
aplicadas desde o 
começo da vacina- 
ção, em janeiro deste 
ano. 
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- VACINÔMETRO - 
RIO GRANDE DO SUL 

ATUALIZADO EM 08/71 

1º DOSE 2d p/o = DOSE ÚNICA 
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Apenas 18 municípios 
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brasileiros não tiveram casos 
confirmados de covid em 2020. 

penas 18 municípios brasi- 
leiros não registraram ca- 

sos de covid-19 em 2020, se- 
gundo a Pesquisa de Informa- 
ções Básicas Municipais: Perfil 
dos Municípios Brasileiros (Mu- 
nic), divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta- 
tística (IBGE). 

Desse grupo, 11 tinham po- 
pulação de até cinco mil habi- 
tantes e cinco deles, na faixa 

de mais de 5 mil a até 10 mil 
habitantes. 

A chamada Munic, que con- 

tou com a participação de mais 

de 98% das cidades brasileiras, 
foi feita pela primeira vez de 

forma inteiramente remota, por 

causa da pandemia, e continu- 

ará a ser realizada desta forma 
nas próximas edições. A pes- 
quisa referente a 2021, em fase 
de coleta de dados, terá nova- 
mente um capítulo especial de- 
dicado à pandemia. 

Ao todo, 99,7% dos munici- 
pios que responderam à pes- 
quisa tiveram casos confirma- 

dos de covid-19. Desses lo- 
cais, 88,8% tiveram mortes por 

causa da doença. 
A ampla maioria dos muni- 

cípios pesquisados (98,6% ou 
5.393) adotaram alguma me- 
dida de isolamento social por 

causa da pandemia. Desses, 

a maioria das ações ocorreu já 
no mês de março (3.608), mas 
houve municípios em que isso 
só ocorreu em dezembro (qua- 
tro deles). Neste indicador, é 
importante destacar que a res- 
posta se refere ao momento da 

coleta da pesquisa, que teve 

início em setembro. 
A despeito da ampla ado- 

ção de medidas de isolamento 

social, a pesquisa mostra que 

houve 74 prefeituras que não 
agiram neste sentido, ou 1,4% 

dos municípios entrevistados. 
Nesse grupo, todas têm até 
100 mil habitantes e o maior 

contingente (28) é de cidades 
com até cinco mil moradores. 

“Quanto maior o número de 
habitantes, maior é o percen- 

tual de adoção de medidas de 
isolamento social”, afirma Ro- 

sane Oliveira, uma das respon- 

sáveis pela pesquisa. 
O indicador de óbitos pro- 

vocados pela covid-19 também 
mostra taxas maiores nos mu- 

nicípios mais populosos. Na 
média nacional, 88,8% das ci- 
dades tiveram alguma morte 
pela doença, mas o percentual 

sobe para 100% no caso das 

cidades com mais de 100 mil 
habitantes. Nas cidades com 

até 5 mil moradores, a fatia é 
menor, de 97,7%. 

Transporte 

público 
Pouco mais da metade dos 

municípios brasileiros (50,6%) 
não tinha transporte por ôni- 
bus para deslocamentos inter- 
nos em 2020, segundo a Mu- 

nic. 

A situação é mais crítica nas 
cidades com população de até 

cinco mil habitantes: nessas a 

parcela de quem não tem esse 
serviço chega a 68,7%. Por ou- 

tro lado, o índice é de 100% em 
todos os municípios com mais 
de 500 mil habitantes. 

A pesquisa mostra, ainda, 

que apenas um quinto (20,7%) 

dos municípios com transporte 
por ônibus intramunicipal ti- 
nham frota de ônibus total- 

mente adaptada. Apesar de 

uma parcela pequena, houve 

avanço no período recente, já 
que em 2017 o percentual era 
ainda menor, de 11,7%. 

Os dados de 2020 da pes- 
quisa indicam ainda que houve 
redução no número de muni- 

cípios com alguma estrutura 
para as políticas de transporte. 
Eram 4.152 cidades em 2017, 

ou 74,5% do total, número que 
caiu para 3.999 em 2020, ou 

73,5% do total. A exceção 
ocorreu nos municípios com 
população acima de 100 mil 
habitantes (aumento de 2,2%) 
e na Região Sudeste (1,2%). 

A periodicidade da pes- 
quisa é anual, mas há um rodí- 

Fernando Frazão/Agência Brasil 

Desse grupo, 11 tinham população de até cinco mil habitantes e cinco 
deles, na faixa de mais de 5 mil a até 10 mil habitantes. 

zio de temas. Com isso, os da- 

dos são sempre comparáveis a 
cada quatro anos. O objetivo 
é que haja informações sobre 
as principais políticas públicas 
uma vez a cada quatro anos, ou 

seja, uma vez em cada gestão. 
Para além das informações 

na esfera municipal na área 
de transportes, o IBGE divul- 

gou também a Pesquisa de In- 
formações Básicas Estaduais: 
Perfil dos Estados Brasileiros 

(Estadic). 

Os dados mostram que 
apenas seis das 27 unidades 

da federação tinham as frotas 

de ônibus intermunicipais total- 
mente adaptadas para pessoas 

com deficiência ou mobilidade 
reduzida em 2020. Em quatro 

anos, O avanço foi pequeno, já 
que o número era de cinco es- 
tados em 2017. 

O número de Estados com 
adaptação parcial saltou de 16 

em 2017 para 21 em 2020, en- 

quanto o de Estados sem qual- 
quer adaptação caiu de 6 em 
2017 para zero em 2020. 

A coleta das pesquisas Mu- 

nic e Estadic foi feita entre se- 

tembro de 2020 e março de 

2021, mas sempre com o ano 

de 2020 como referência. 

Impacto 
ambiental 

Dois terços (66,2%) dos 

municípios brasileiros registra- 
ram algum impacto ambiental 

em um período de dois anos, 
até 2020, segundo a Munic. 

O fenômeno da degrada- 
ção ambiental estava espa- 

lhado por grande parte do 

território brasileiro, mas se 
mostra de forma mais intensa 

na região Norte, onde 78,5% 

dos municípios relataram al- 

gum tipo de impacto ambiental, 
segundo o IBGE. 

Em seguida, vem a região 
Centro-Oeste, onde 69,2% dos 
municípios observaram algum 

tipo de impacto. Na avaliação 

do instituto, outra evidência da 
extensão e gravidade desse im- 

pacto é o fato de que essas 
regiões abrigam os maiores bi- 

omas brasileiros, Amazônia e 
Cerrado, cujas dimensões ul- 

trapassam mais da metade do 

território brasileiro. 
No âmbito nacional, as 

queimadas se tornaram, em 

2020, o evento mais frequente 

de impacto ambiental e foram 

registradas em quase metade 

dos municípios (49,4%). Na 
edição mais recente da pes- 
quisa, em 2017, a taxa de 

queimadas foi bem menor, de 

33%. De 2017 para 2020, o 
número de municípios com 
ocorrência de queimadas au- 
mentou 42,9%, de 1.252 para 
1.789. 
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onda de covid em nosso país. 
m levantamento feito a 
pedido da Pfizer Brasil 

e da Sociedade Brasileira de 
Imunizações (SBlm) mostrou 
que o sentimento de preo- 
cupação com a possibilidade 
de uma nova onda de covid- 

19 atingir o País abrange 
86% dos 2 mil entrevista- 
dos. A pesquisa indicou que 
41% têm muito medo de uma 
nova onda de covid-19 e 45% 
têm um pouco de medo. 

Mesmo assim, a sensa- 

ção de segurança gerada 
com o aumento na taxa de 
imunização contra a covid- 
19 engloba 75%. De acordo 
com a pesquisa, 65% dos 
entrevistados sentem-se se- 
guros e 10%, muito seguros 
com o avanço da vacinação. 
Outros 20% disseram sentir- 
se inseguros (18% estão in- 
seguros e 2%, muito insegu- 
ros) e 6% não responderam. 

As perguntas fazem parte 
da pesquisa Vacina.  To- 
mar para retomar e foi res- 
pondida pela internet por 
pessoas com 16 anos ou 
mais, nas regiões Norte, Nor- 
deste, Sudeste, Sul e Cen- 
tro[JOeste, entre os dias 19 e 
29 de outubro de 2021. 

Retomada 
Também será feita uma 

campanha de mesmo nome 
com a exposição da Ban- 

deira da Retomada, criada 
pelo artista plástico paulista 
Didu Losso, a pedido da Pfi- 

zer, para simbolizar a espe- 
rança e o otimismo gerados 
pelo avanço da imunização 
no Brasil. 

A ideia é destacar o papel 
fundamental das máscaras 
no enfrentamento da pande- 
mia e lembrar que ainda é 
preciso usá-la. A bandeira 
ficará exposta entre os dias 
12 e 18 de novembro em um 
shopping, na Avenida Pau- 
lista, em São Paulo (SP). 

Segundo o resultado 

do questionário feito para 
entender as expectativas 
e os aprendizados dos 

brasileiros para o cenário 
pós[lpandemia, as sensa- 
ções despertadas pela am- 
pliação da vacinação no país 
são de impacto positivo: 
esperança em primeiro lu- 
gar com 29%; seguida por 
otimismo com 24%; e alívio 
com 16%. Só esses três 
sentimentos somam 69%. 

Os dados mostram ainda 
que há grande expectativa 
pela retomada nos próximos 
meses. Entre as atividades 
os entrevistados pretendem 
resgatar em primeiro lugar, 

com 40% das respostas, a 
chance dos encontros mais 
frequentes com a família e/ou 
amigos e a vontade de fre- 
quentar espaços fechados, 
como shoppings, cinemas, 
teatros, restaurantes, acade- 

mias e igrejas. 
Em seguida, com 35%, 

frequentar espaços aber- 

tos como parques, praças, 
praias; viajar com 32% e ir 
a eventos de aglomeração 
como shows, festas e es- 
tádios com 23%, ao passo 
que 18% citaram cursos 
presenciais e 16%, trabalho 

presencial. Ainda há 15% 
afirmando que já voltaram a 
realizar todas as atividades 
normalmente. 

“Esses dados positivos 
revelam o reconhecimento 

da população em relação à 
contribuição da ciência para 
a saúde em geral. Graças às 
novas vacinas contra a covid- 
19 vidas estão sendo poupa- 

das e podemos retomar aos 

poucos a nossa rotina. Mas 
vale lembrar que a pande- 
mia ainda não acabou. Por- 
tanto é de extrema importân- 
cia que as medidas de pre- 
venção ainda sejam manti- 
das”, disse a líder médica da 
área de vacinas da Pfizer Bra- 
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Apesar da vacina, 86% dos 
brasileiros têm medo de uma nova 

Cristine Rochol/PMPA 
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dem 

Pesquisa foi feita pela Pfizer e SBim com 2 mil pessoas. 

sil, Júlia Spinardi. 
O levantamento mostrou 

que para 64% dos internau- 
tas a população está mais 
consciente sobre hábitos de 
saúde e higiene para a pre- 
venção de doenças depois 

de passar por uma pande- 
mia. 

Entre hábitos adquiridos 
os de maior probabilidade 
de serem mantidos após o 

fim da pandemia são o uso 
do álcool em gel (58%); la- 
var as mãos constantemente 
ou ao chegar em algum lu- 
gar (55%); o uso de más- 
caras, mesmo que eventu- 
almente (40%) e distancia- 
mento social, evitar aglome- 

ração e contato físico desne- 
cessário (31%). 

“Com o passar do tempo, 
muitos hábitos serão rela- 
xados e até abandonados, 
como o distanciamento e a 
lavagem tão frequente das 
mãos. Talvez a maior li- 

ção que fique será os in- 
divíduos com sintomas gyri- 
pais terem mais preocupa- 
ção com o próximo, usando 
máscaras em locais fecha- 
dos ou transporte público. A 
conscientização sobre os ris- 
cos para grupos mais vul- 
neráveis deve trazer mudan- 

ças de comportamento tam- 

bém”, afirmou o infectolo- 
gista e diretor da SBlm, Re- 
nato Kfouri. 

Pelo menos 72% dos par- 

ticipantes da pesquisa disse- 
ram que as fake news atra- 
palham a vacinação; 49% 
afirmaram não compartilhar 
conteúdos sobre o tema 
quando não têm certeza 
de que são verdadeiros ou 
mesmo quando sabem que 
é real. Já 46% declararam 
compartilhar, mas só depois 
de confirmar a veracidade 
em jornais, sites ou com 
médicos e profissionais de 
saúde, enquanto apenas 2% 
dizem compartilhar mesmo 
sem saber se é verdade. 

Questionados sobre 
quais as principais fontes 
onde costumam buscar in- 
formações sobre vacinação, 
60% respondem em órgãos 
oficiais (como Ministério 
da Saúde, Secretarias de 
Saúde, Anvisa e Organi- 
zação Mundial da Saúde, 
sociedades médicas ou ci- 
entíficas); 53% com profis- 
sionais de saúde (médicos 
e enfermeiros) e 36% nos 
veículos de comunicação 
(rádio, TV, revista, jornal e 
internet). 
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Quase 58% da população brasileira está 

uase 58% da popu- 
lação brasileira está 

totalmente imunizada ao 
tomar a segunda dose 
ou a dose única de imu- 
nizantes contra a Covid. 

São 123.407.869 doses 
aplicadas, número que 
representa 57,85% dos 
brasileiros. Os dados 
são do consórcio de veí- 
culos de imprensa e fo- 
ram divulgados às 20h 
desta quinta-feira (11). 

Tomaram a primeira 
dose de alguma vacina 
contra a Covid e es- 
tão parcialmente imuni- 
zados 156.632.260 pes- 
soas, O que representa 
73,43% da população. 

A dose de reforço foi 
aplicada em 11.351.696 
pessoas (5,32% da po- 
pulação). 

Somando a primeira 
dose, a segunda, a 
única e a de reforço, são 
291.391.825 doses apli- 
cadas desde o começo 
da vacinação. 

De quarta (10) para 
esta quinta-feira (11), a 
primeira dose foi apli- 
cada em 228.513 pes- 
soas, a segunda em 

917.622, a dose única 
em 3.242, e a dose de 
reforço em 336.123 um 
total de 1.485.500 doses 
aplicadas. 

Os Estados com 
maior porcentagem da 
população imunizada 
(com segunda dose 
ou dose única) são: 
São Paulo (71,14%), 
Mato Grosso do Sul 
(65,78%), Rio Grande 
do Sul (63,61%), Paraná 

(62,35%) e Santa Cata- 
rina (61,85%) . 

Já entre aqueles que 
mais tem sua popula- 
ção parcialmente imuni- 
zada estão São Paulo 
(80,96%), Santa Cata- 
rina (76,83%), Paraná 
(76,70%), Rio Grande do 
Sul (76,10%) e Minas 
Gerais (75,46%). 

Mortes 
O Brasil registrou 

nesta quinta-feira (11) 
243 mortes por Covid- 
19 nas últimas 24 horas, 
com o total de óbitos 
chegando a 610.323 
desde o início da pande- 
mia. Com isso, a média 
móvel de mortes nos 
últimos 7 dias ficou em 
230. Em comparação à 
média de 14 dias atrás, 
a variação foi de -30% e 
aponta queda. 

Os números estão no 
novo levantamento do 
consórcio de veículos 
de imprensa sobre a 
situação da pandemia 
de coronavírus no Bra- 
sil, consolidados às 20h 
desta quinta. O balanço 
é feito a partir de dados 
das secretarias estadu- 
ais de Saúde. 

Média móvel 
Sexta (5): 230 Sá- 

bado (6): 237 Domingo 
(7): 232 Segunda (8): 
235 Terça (9): 243 

Quarta (10): 254 Quinta 
(11): 230 

Em 31 de julho, o 
Brasil voltou a registrar 
média móvel de mortes 
abaixo de 1 mil, após um 
período de 191 dias se- 
guidos com valores su- 

Fábio Pozzebom/Agência Brasil 
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totalmente imunizada contra a covid. 

Somando a primeira, a segunda, a dose única e a dose de reforço 
são 291.391.825 doses aplicadas desde o começo da vacinação. 

periores. De 17 de 
março até 10 de maio, 
foram 55 dias seguidos 
com essa média móvel 
acima de 2 mil. No 
pior momento desse pe- 
ríodo, a média chegou 
ao recorde de 3.125, no 
dia 12 de abril. 

Três Estados não re- 
gistraram óbitos em 24 
horas: Acre, Amazonas, 
e Mato Grosso do Sul. 

Em casos confirma- 

dos, desde o começo da 
pandemia, 21.926.526 
brasileiros já tiveram ou 
têm o novo coronaví- 
rus, com 15.144 desses 
confirmados no último 
dia. A média móvel nos 
últimos 7 dias foi de 
11.421 novos diagnós- 
ticos por dia. Isso re- 
presenta uma variação 
de -1% em relação aos 
casos registrados em 
duas semanas, o que 
indica estabilidade nos 
diagnósticos. 

Em seu pior mo- 
mento a curva da média 
móvel nacional chegou 
a marca de 77.295 no- 

vos casos diários, no dia 
23 de junho deste ano. 

Estados 

Em alta (4 Estados): 
PA, RO, RN, RS Em es- 
tabilidade (9 Estados): 
PB, MG, AL, AP AM, PI, 
ES, BA, MS Em queda 
(13 Estados e o DF): PE, 
MA, RR, MT, SP SC, SE, 
GO, TO, RJ, CE, DF, PR, 
AC 

Essa comparação 
leva em conta a média 
de mortes nos últimos 
7 dias até a publicação 
deste balanço em rela- 
ção à média registrada 
duas semanas atrás. 

Vale ressaltar que há 
Estados em que o baixo 
número médio de óbitos 
pode levar a grandes va- 
riações percentuais. Os 
dados de médias mó- 
veis são, em geral, em 
números decimais e ar- 
redondados para facili- 
tar a apresentação dos 
dados. 
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TÁ , 
falso o conteúdo que 

E circula no Telegram, em 
formato de áudio, no qual 
há afirmações sobre as va- 
cinas contra a covid-19 con- 
seguirem gerar nos imuni- 
zados doenças autoimunes 
e câncer. O conteúdo é 
atribuído ao médico Nelson 
Modesto. 

O médico confirmou que 
o áudio era seu e deu mais 
detalhes da suposta pes- 
quisa citada no áudio. Es- 
pecialistas relatam que as 
afirmações do médico são 
equivocadas e infundadas, 
visto que as pesquisas pu- 
blicadas apontam resulta- 
dos diferentes. 

Segundo o médico, to- 
das as vacinas aplicadas 
no Brasil foram elaboradas 
com o insumo chinês que 
causa câncer e doenças 
autoimunes, além de es- 
tar contaminando os vaci- 
nados com uma variante 
do coronavírus mais forte. 
Modesto fez as afirmações 
sem apresentar qualquer 
tipo de prova que pudesse 
ratificar sua tese. 

Ainda sem provas, o mé- 
dico diz que o insumo chi- 
nês contém Nagalase — 
enzima chamada de pro- 
teína de ligação à vitamina 
D —, óxido de grafeno e 
nanopartículas de grafeno, 
substâncias que, segundo 
ele afirma também errone- 
amente, causam as doen- 
ças já citadas. Esses com- 
ponentes não integram a 
lista de substâncias presen- 
tes nos imunizantes Pfizer, 

Coronavac e AstraZeneca. 
“Eu fiz o estudo que 

prova que as pessoas va- 
cinadas contra a covid- 
19 estão na realidade se 
contaminando com uma 
nova variação do vírus, 
bem como também podem 

desenvolver câncer e do- 
enças autoimunes, meu 
estudo foi elaborado em 
torno do BDORT (técnica 
de medicina alternativa, 
explicada mais abaixo), 
o insumo chinês contém 
substâncias que causam 
todos esses problemas 

que eu descobri”, afirmou 
Modesto. Questionado 
sobre como o suposto 
estudo foi desenvolvido e a 
veracidade deste, o médico 
informou que a pesquisa 

ainda não está completa. 
“Ainda não tenho este 

estudo escrito para publi- 
cação, estou fazendo o le- 
vantamento de participan- 
tes, já avaliei e tratei cerca 
de 75 pessoas que esta- 
vam contaminadas com a 
vacina. Para ter um bom 
resultado quero chegar em 
100 participantes no meu 

estudo. A pesquisa está em 
Powerpoint. Não vou publi- 
car meu trabalho no Brasil, 
irei publicar a pesquisa no 
Canadá”, disse Modesto. 

O áudio foi comparti- 
lhado no grupo Médicos 
Pela Vida e gerou pânico 
entre os membros, além de 
reforçar a falsa ideia de que 
as vacinas não são seguras 

e eficazes. É possível che- 
gar a esta conclusão a par- 
tir de comentários deixados 
na publicação, como o de 
um homem afirmando que 
o “China vírus veio de lá, 
tudo por dinheiro”. 

Além de comentários xe- 
nofóbicos, outros negacio- 
nistas também aparecem, 
como o de uma mulher que 
afirma não existir o corona- 
vírus. Ela utiliza como jus- 
tificativa que “nenhum cien- 
tista encontrou o vírus iso- 
lado”, o que é mentira. 

Especialistas afirmam 
que as vacinas desenvolvi- 
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Vacinas contra a covid-19 são seguras, 
ao contrário do que diz médico em 
áudio compartilhado no Telegram. 

Myke Sena/MS 
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Profissional diz ter feito “estudo” que prova que imunizantes causam 
doenças, mas não publicou resultados nem apresentou provas. 

das para combater o coro- 
navírus não são responsá- 
veis pelo desenvolvimento 
de doenças autoimunes ou 
câncer, conforme afirma 
falsamente o áudio aqui 
verificado. O mesmo é dito 
por autoridades sanitárias 
do Brasil — como a Anvisa 
— e do mundo — como o 
FDA, CDC e OMS. 

Gilmar Alves Zonzin, ex- 
presidente da Sociedade 
de Pneumologia e Tisio- 
logia do Estado do Rio, 
classificou como bizarras' 
e 'absurdas' as afirmações 
de Nelson Modesto ligando 
o citomegalovírus, HIV e 
HPV aos imunizantes con- 
tra a covid-19. 

“Essas são informações 
bizarras, absurdas, sem ne- 
nhum fundamento. Outros- 
sim, vacinas, como tam- 
bém medicamentos, e di- 
versos insumos, não são 
ausentes em efeitos indese- 
jáveis, que devem ser iden- 
tificados, relatados, monito- 
rados, estudados, etc., mas 
não essas bizarrices”, con- 
cluiu. 

O médico infectologista 
César Carranza Tamayo 
disse que as vacinas são 
seguras e que a maior parte 

dos efeitos adversos é leve, 
como febre e dor no local 
da aplicação. Segundo 
o especialista, as vacinas 
não são causadoras de 
doenças autoimunes ou 
câncer. 

“O que acontece, e isso 
é um efeito largamente co- 
nhecido, é que pessoas 
com esse tipo de doen- 
ças, mas que ainda não de- 
senvolveram sintomas, po- 
dem começar a apresentá- 
los após uma infecção vi- 
ral ou algumas vacinas com 
vetor viral”, explica. 

Na sequência, Tamayo 
complementou informando 
que uma pessoa que tem 
alguma doença autoimune 
ainda não manifestada de 
forma plena pode ter uma 
virose, como a mononucle- 
ose — doença do beijo — 
, € posteriormente iniciar os 
sintomas da doença. “Isso 
não quer dizer que o ví- 
rus causou a doença, mas 
que serviu como gatilho 
para essa pessoa começar 
a apresentar sintomas da 
doença autoimune”, des- 
creve. 
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Agência Europeia 
de Medicamentos 

(EMA) recomendou 
nesta quinta-feira (11) 

a adição de um tipo 
raro de inflamação 
espinhal chamada mi- 
elite transversa como 

efeito colateral da va- 
cina contra a covid-19 

da Janssen, braço far- 
macêutico da John- 
son & Johnson. 

Os relatos desta 
doença neurológica 
grave também esti- 
veram no centro das 

pausas dos testes 
clínicos nos estágios 
iniciais de desenvolvi- 
mento para das vaci- 

nas da AstraZeneca, 

baseada em tecnolo- 
gia semelhante. 

A vacina de dose 

única da Janssen é 
um dos quatro imu- 
nizantes usados pelo 

Plano Nacional de 
Imunizações (PNI) do 
Brasil como forma de 
combater a pandemia 
de coronavírus no 
País. 

Na bula da vacina 

da Janssen aprovada 
pela Agência Nacio- 
nal de Vigilância Sani- 
tária (Anvisa) há três 
efeitos colaterais ra- 
ros listados. O pri- 
meiro é a possibili- 

Reprodução 
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Agência europeia de saúde lista 
novo efeito colateral da vacina 
da Janssen contra a covid-19. 

—— 

—— 

— 
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Tipo raríssimo de inflamação espinhal pode entrar na bula do imunizante. 

dade de formação de 
coágulos sanguíneos 
e baixo nível de pla- 
quetas. O problema 
foi observado “muito 
raramente após a va- 
cinação”. 

Segundo a bula, 
“casos severos de 
coágulos sanguíneos, 
incluindo em locais 
incomuns, como no 

cérebro, fígado, intes- 
tino e baço, em al- 
guns casos em com- 
binação com sangra- 
mento”, evento que 
pode acontecer até 
três semanas após a 
vacinação, em mulhe- 
res abaixo de 60 anos. 

Já houve relato de 
morte por esse efeito 
adverso. 

O paciente deve 
procurar ajuda mé- 
dica se sentir dores de 
cabeça fortes ou per- 

sistentes, convulsões, 
alterações do estado 
mental ou visão turva, 
hematomas inexplicá- 
veis ou manchas na 

pele fora do local de 
vacinação, desenvol- 
ver falta de ar, dor no 
peito, dor nas pernas, 
inchaço nas pernas 
ou dor abdominal per- 
sistente. 

Outro efeito colate- 
ral é a síndrome do 
extravasamento capi- 

lar sistêmico, “uma 
condição séria, po- 
tencialmente fatal, 

que causa extrava- 

samento de fluidos 
de pequenos vasos 
sanguíneos  (capila- 
res), resultando em 
rápido inchaço dos 
braços e pernas, au- 
mento repentino de 
peso e sensação de 
desmaio (pressão ar- 

= = 
+ = 

terial baixa)”, afirma 
a bula. De acordo 

com o documento, ele 
aparece nos primei- 

ros dias após a vaci- 
nação. Um médico 
deve ser procurado 
imediatamente caso 
estes sintomas sur- 

jam. 
O terceiro efeito 

colateral raro é a sín- 
drome Guillain-Barré. 
Se a pessoa que to- 
mou a vacina desen- 

volver fraqueza e pa- 
ralisia nas extremida- 
des, deve procurar 
ajuda médica imedi- 
atamente, antes que 
a fraqueza progrida 
para o peito ou rosto. 

Todos os Pproble- 
mas citados são ra- 
ríssimos. Os riscos 
associados à covid- 
19 são superiores ao 
do imunizante. 
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m painel de especialis- 
tas que monitora a pan- 

demia na Holanda recomen- 
dou nesta quinta-feira (11) a 
imposição da primeira qua- 
rentena na Europa Ocidental 
desde o verão no Hemisfé- 
rio Norte, no meio do ano, 
pressionando o governo a 
tomar medidas impopulares 
para combater o aumento da 
covid-19. 

Também há sinais de que 

a Alemanha e a Áustria po- 
dem reimpor medidas de iso- 
lamento social e de reforço 
ao combate ao vírus em 
breve. 

O fortalecimento do en- 
frentamento ao coronavírus 
nos países europeus de- 
monstra a dificuldade de 
se conter a rápida propa- 
gação da doença, mesmo 
após a introdução da vacina. 
Embora a maior parte dos 
que ficam doentes não tenha 
se vacinado, ainda assim o 
número de infecções, impul- 
sionado por mais reuniões 
em espaços fechados em 
função do frio do outono, é 
alto o bastante para sobre- 
carregar sistemas de saúde. 

As novas infecções por 
coronavírus na Holanda, país 
de 17,5 milhões, pratica- 
mente dobraram na última 
semana, para mais de 400 
casos por 100 mil habitantes, 
e estão tão altas quanto nas 
piores semanas de dezem- 
bro do ano passado. Nesta 
quinta, houve um recorde de 
casos de cerca de 16.300 em 
24 horas. 

As medidas sob consi- 
deração incluem o cancela- 
mento de eventos, o fecha- 
mento de teatros e cinemas e 
o fechamento antecipado de 
cafés e restaurantes, infor- 
mou o canal NOS. As escolas 
permaneceriam abertas. 

O gabinete do primeiro- 
ministro interino, Mark Rutte, 
deve decidir na sexta-feira 
sobre as medidas. Após a 

quarentena parcial de cerca 
de duas semanas, a entrada 
em locais públicos deve fi- 
car restrita a pessoas que fo- 
ram totalmente vacinadas ou 
que se recuperaram recente- 
mente de uma infecção por 
coronavírus, de acordo com 
o conselho. 

Embora a taxa de vaci- 
nação holandesa seja alta, 
de 68,9% na população em 
geral e de quase 85% dos 
adultos, hospitais em partes 
do país precisaram reduzir o 
atendimento regular para tra- 
tar pacientes com coronaví- 
rus. Em outubro, 56% dos 
pacientes holandeses hospi- 
talizados com covid-19 em 
hospitais e 70% daqueles 
em terapia intensiva não es- 
tavam vacinados ou tinham 
sido apenas parcialmente va- 
cinados. 

Os pacientes com covid- 
19 não vacinados em hospi- 
tais holandeses tinham uma 
idade média de 59 anos, em 
comparação com 77 anos 
para os pacientes vacinados, 
mostraram dados fornecidos 
pelo Instituto de Saúde da 
Holanda (RIVM). 

Até agora, a Holanda for- 
neceu vacinas de reforço a 
um pequeno grupo de pes- 
soas com sistema imunoló- 
gico fraco. Aterceira dose da 
vacina começará a ser ofe- 
recidas a pessoas com 80 
anos ou mais em dezembro, 
e o governo pretende que ela 
pouco depois esteja dispo- 
nível para qualquer pessoa 
com mais de 60 anos. 

Alemanha 
Na Alemanha, o provável 

novo chanceler, Olaf Scholz, 
do Partido Social-Democrata 
(SPD), afirmou que o go- 
verno “precisa preparar o 
país para o inverno”. 

Membros da provável co- 
alizão tríplice — que, além 
do SPD, inclui Os Verdes e 
Partido Liberal Democrático 
(FDP) — propuseram uma lei 
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Holanda, Alemanha e Áustria podem 
voltar com medidas de isolamento 
social diante de nova alta da covid. 

Reprodução 

O fortalecimento do enfrentamento ao coronavírus nos países euro- 
peus demonstra a dificuldade de se conter a rápida propagação da 
doença. 

que permite que as medidas 
de higiene existentes, como 
uso obrigatório de máscaras 
em espaços públicos fecha- 
dos, sejam aplicadas e refor- 
çadas, sem contudo determi- 
nar quarentenas e toques de 
recolher como os adotados 
em surtos anteriores. 

Os partidos também que- 
rem reabrir os centros de 
vacinação e restabelecer os 
testes gratuitos para a covid- 
19, disse Scholz em um dis- 
curso que abriu o debate so- 
bre a lei no Parlamento. 

Os testes gratuitos foram 
descontinuados em uma ten- 
tativa de incentivar mais cida- 
dãos a tomarem as vacinas 
contra o vírus. Mesmo assim, 
o nível de vacinação caiu em 
cerca de 67% nas últimas se- 
manas. 

"O vírus ainda está aqui 
e ameaça a saúde de nos- 
sos cidadãos”, disse Scholz, 
atual ministro das Finanças 
e vencedor das eleições em 
setembro, no debate. "Por- 
tanto, é muito, muito im- 
portante que tomemos to- 
das as medidas para garantir 
que possamos proteger sua 
saúde.” 

Austria 
Na Áustria, o chanceler 

Alexander Schallenberg afir- 

mou que o país deve impor 
medidas de distanciamento 
pessoas que não estão to- 
talmente vacinadas contra a 
covid-19 em “questão de 
dias”. 

A rejeição às vacinas é 
alta no páis. Cerca de 
65% dos austríacos estão 
totalmente vacinados contra 
o coronavírus, a taxa mais 
baixa de qualquer país da 
Europa Ocidental, exceto Li- 
echtenstein, de acordo com 
dados do Centro Europeu 
para Prevenção e Controle 
de Doenças. 

Sob um plano governa- 
mental de setembro, uma 
vez 30% dos leitos de terapia 
intensiva estejam ocupados 
por pacientes com Covid, as 
pessoas não vacinadas têm 
restrito o seu direito der e vir, 
com bloqueios. O nível atual 
de ocupação é de 20% e está 
aumentando rapidamente. 

"De acordo com o plano 
incremental, temos apenas 

alguns dias até que tenha- 
mos que introduzir o blo- 
queio para pessoas não va- 
cinadas”, disse o conserva- 
dor Schallenberg, acrescen- 
tando que a taxa de vacina- 

ção da Áustria é “vergonho- 
samente baixa”. 
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Em Taiwan, festival de queima de barcos 
se torna esperança contra o coronavírus. 

antigo ritual começou 

pouco antes do ama- 
nhecer. Em uma praia no 

Sul de Taiwan, milhares se 
reuniram enquanto voluntá- 
rios levantavam um barco 
de 13 metros, ricamente pin- 
tado em dourado e verme- 

lho, no topo de uma mon- 
tanha de papéis de incenso. 
A multidão assistiu em silên- 

cio enquanto os organizado- 
res convidavam os deuses 

a bordo. “Prepare-se para 

acender os fogos de artifí- 
cio”, ecoou uma voz no alto- 
falante. 

O navio rapidamente pe- 
gou fogo. 

A cerimônia de queima 
de barcos em Donggang -— 
um festival taoísta tradicio- 
nal que homenageia as di- 
vindades guardiãs conheci- 

das como Wang Ye — prote- 

geu Taiwan por décadas, de 
acordo com os moradores. 

Alguns dizem que a cerimô- 
nia ajudou a evitar o pior du- 
rante a pandemia de SARS 

em 2003, enquanto outros 

dizem que ajudou a afastar 
tufões. Acredita-se que os 

Wang Ye patrulhem o mundo 

a cada três anos, caçando 
doenças e o mal, e os le- 

vando de volta ao céu. 
Este ano, os fiéis de Wang 

Ye esperam que a cerimô- 
nia — oito dias de rituais re- 

ligiosos que culminaram na 
queima de um “barco do rei” 

cuidadosamente trabalhado 
em 31 de outubro —- possa 

ajudar a acabar com a pan- 

demia do coronavírus. Para 
Taiwan, que está saindo de 
seu pior surto de covid-19, 

o festival representou um re- 
torno à vida normal após me- 
ses de restrições. 

“Espero que os deuses 

controlem a pandemia e fa- 
çam com que ela desapa- 

reça de vista em Taiwan e 
em todo o mundo”, disse 

Chang Jung-hui, um nativo 
de Donggang de 65 anos 

que participa da cerimônia 
desde quando estava no jar- 

dim de infância. 
Taiwan, onde vivem 24 

milhões de pessoas, se saiu 

melhor do que muitos de 
seus vizinhos durante a pan- 

demia. A ilha ficou 253 dias 

sem um novo caso em 2020, 

antes de um surto este ano 

levar a mais de 14 mil infec- 

ções e 823 mortes entre maio 
e outubro, embora as auto- 
ridades nunca tenham apli- 

cado um bloqueio total. 

Donggang, um centro 

pesqueiro de 43 mil pes- 

soas, registrou apenas três 
casos no ano passado e 

nenhum em cinco meses, 

mesmo com a propagação 

da variante Delta nas cidades 

vizinhas. Para muitos, isso é 
uma prova de que a última 
cerimônia de queima dos 
barcos, em 2018, funcionou. 

"É um milagre!” disse Lin 
Yi Chen, de 35 anos, um 

dos voluntários da cerimô- 
nia, que ficou encantado 

com o fato de o evento ter 
prosseguido. “E um sinal do 
poder dos deuses.” 

Mais de 30 mil voluntá- 
rios e curiosos comparece- 
ram aos últimos dois dias do 
festival deste ano, de acordo 

com a polícia, menos do 
que nos anos anteriores de- 
vido ao limite de multidões. 

Os participantes viajaram por 
toda Taiwan, incluindo pes- 

cadores que voltaram de me- 
ses no mar para o festival. 
Outros tiraram licença do tra- 
balho para comparecer. 

“Não há problema em 
perder o emprego, mas você 
não pode perder a cerimô- 
nia”, disse Lin Zhi-long, de 48 

anos, uma das voluntárias. 
A queima do barco Wang 

Ye, que homenageia os 

membros da dinastia Song 

que foram imortalizados 
após sua morte no mar, data 
de pelo menos 300 anos. 

Em Taiwan, a cerimônia se 

Washington Post 
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Evento taoi 
décadas, dizem moradores. 

originou com os imigrantes 
chineses que trouxeram os 

rituais na esperança de se 

protegerem de doenças e 

demônios em sua nova pá- 
tria. 

Desta vez, O clima era de 

alegria após meses de res- 
trições às reuniões sociais. 
Perto do templo Donglong, 

as ruas estavam abarrotadas 
de barracas que vendiam 

comida e souvenirs. Den- 

tro do templo, as pessoas 
acendiam incenso e jogavam 

blocos de adivinhação, bus- 
cando respostas dos deu- 

ses. 

O barco do rei desfilou 
pela cidade para coletar do- 
enças e maus espíritos, e 

as famílias acenderam fogos 
de artifício enquanto a pro- 
cissão passava por suas ca- 

sas. Recém-formados, vesti- 
dos com suas batas, tiraram 

fotos na frente do barco. 

“As pessoas estão tão 
cansadas. Elas esperam um 

evento que as inspire”, disse 
Lin Yi-chen, de 35 anos, uma 

funcionária pública que via- 
jou de Taipei, a capital. 

Li Mei-pin, de 56 anos, 

sentou-se ao lado do tem- 
plo, embalando arroz e fei- 

jão em sacos plásticos — co- 
mida para os deuses durante 

a busca para caçar doenças 

ísta que homenageia divindade 
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s protege a cidade por 

e o mal. 

Li, que dirige um negó- 
cio de pesca local, disse que 

rezava desde maio para que 

a cerimônia fosse realizada, 

para livrar o mundo do coro- 

navírus. “Espero que, após 
o ritual de queima do barco, 
tudo fique bem”, disse ela. 

Os moradores alertam 
que o ritual não é isento de 
riscos. Durante a cerimônia 
de queima do barco, os 

participantes não devem 
se virar, pisar no jornal ou 

fazer barulho por medo de 
convidar os maus espíritos. 
Crianças e mulheres grávi- 

das são aconselhadas a não 
comparecer. 

Esperando na praia pelo 

início da cerimônia, os par- 
ticipantes cochilaram apoia- 

dos nas árvores ou permane- 
ceram em silêncio. Eles di- 
zem que manter o ritual é seu 
dever. “O incêndio é a me- 
lhor maneira de eliminar o ví- 

rus”, disse Chen Yi-hong, de 

54 anos, fotógrafo de Dong- 
gang que documentou a ce- 
rimônia por uma década.“Em 
Donggang, cada morador 

tem sua própria missão ce- 
lestial. Somos todos filhos 

de Wang Ye”. 
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Acelerada por reajustes nos 
combustíveis, a inflação oficial, que 

acumula mais de 10,5% em 12 meses, 
leva analistas a prever índice de dois 
dígitos neste ano e maior alta no juro. 
inflação oficial do País 
acelerou e ficou mais 

disseminada em outubro. 

O Indice Nacional de Pre- 
ços ao Consumidor Am- 
plo (IPCA) subiu 1,25%, 

o maior resultado para o 
mês desde 2002, segundo 
os dados divulgados on- 
tem pelo Instituto Brasi- 

leiro de Geografia e Es- 
tatística (IBGE). A inflação 
acumulada em 12 meses 
chegou a 10,67%. A úl- 
tima vez em que o IPCA 

encerrou o ano acima de 
dois dígitos foi em 2015, 
com idênticos 10,67%, na 
época do governo Dilma 
Rousseff. 

A taxa de outubro foi 

a mais elevada de 2021, 

superando até as expec- 
tativas mais pessimistas 

de analistas. A alta pro- 
vocou uma nova rodada 
de revisões entre econo- 
mistas do mercado finan- 
ceiro, que já projetam um 
IPCA acima de 10% no en- 

cerramento de 2021, ante 
a meta de 3,75% perse- 
guida pelo Banco Central. 

Os dados do IBGE 
mostram que todos os 

nove grupos de produtos 

e serviços subiram, com 
destaque para os trans- 
portes (2,62%), puxados 

pelo aumento nos com- 
bustíveis e nas passagens 
aéreas. A energia elétrica 
também voltou a subir, e 
as famílias ainda gastaram 
1,17% a mais com alimen- 
tação. 

No ano, a alta da ga- 

Marcello Casal Jr/Agência Brasil 

solina já é de 38,29%. “A 
gasolina tem impacto no 
frete, que acaba afetando 

preços de outros itens”, 

diz Pedro Kislanov, ge- 
rente do Sistema Nacional 
de Indices de Preços do 
IBGE. 

A LCA Consultores ele- 
vou a projeção de inflação 
de 2021 de 9,70% para 
10,0%, o Bank of America, 
de 9,1% para 10,1%, e o 

Barclays, de 9,50% para 
10,0%. 

Além de ajustar as 
previsões para a inflação 
de 2021 (de 9,10% para 
9,40%) e de 2022 (de 

3,90% para 4,40%), a cor- 
retora Ativa Investimentos 

recalculou de 1,5 para 2,0 

pontos a alta esperada na 
taxa básica de juros, a Se- 
lic, na reunião do Comitê 
de Política Monetária de 
dezembro. 

PEC dos 
Precatórios 

No rastro da mudança 

4 N 

O IPCA subiu 1,25% em outubro, o maior resultado para O mês desde 2002. 

de humor dos investido- 
res, o novo secretário Es- 
pecial de Tesouro e Orça- 
mento, Esteves Colnago, 
faz uma peregrinação 
pelo mercado financeiro 
para defender a PEC dos 
Precatórios como melhor 
solução para viabilizar o 
novo programa social, em 

vez de uma prorrogação 
do auxílio emergencial 
com o novo decreto de 
calamidade, instrumento 
considerado frágil juridi- 
camente pela sua equipe 

e com riscos maiores para 
2022. 

A descompressão do 

mercado veio após a apro- 
vação em segundo turno 
da PEC pela Câmara, que 
viu na votação uma re- 
dução das incertezas do 
risco fiscal, mesmo diante 
da sinalização de que na 
tramitação no Senado a 
proposta será alterada. 

O ponto central para a 
mudança de humor com 

a PEC foi que a pro- 
posta aprovada não am- 
pliou ainda mais o espaço 
para gastos nem aumen- 

tou o valor do Auxílio Bra- 
sil - novo programa social, 
substituto do Bolsa Famií- 
lia — para R$ 500, R$ 600 
como a ala política queria. 

Contribuiu para dissi- 
par as dúvidas a apresen- 
tação feita por Esteves e 
o novo secretário do Te- 
souro, Paulo Valle, com 
dados mostrando que a 
PEC abrirá um espaço de 
R$ 91, 6 bilhões para no- 
vos gastos em 2022. O 
rombo foi dimensionado, 
e o mercado gosta de pre- 
visibilidade, mesmo que 
as despesas tenham au- 
mentado, relataram inter- 
locutores que participa- 

ram dessas conversas e 
de conferências virtuais. 
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Inflação generalizada acima da 
expectativa pressiona por alta 
maior da taxa básica de juros. 

A inflação ' medida 
pelo IPCA ace- 

lerou em outubro e 
subiu 1,25%, segundo 
dados divulgados pelo 
IBGE, a maior alta para 
o mês desde 2002. 
O resultado, puxado 
pela alta de combus- 
tíveis, veio bem acima 
da expectativa média 
do mercado, era de 
1,06%. 
Com isso, O índice 

tem alta acumulada 
de 8,24% no ano e 
de 10,67% nos últi- 
mos 12 meses, supe- 

rando muito a meta 
do Banco Central para 
2021. 

Para analistas, O re- 
sultado pode pressi- 
onar a instituição a 
aprofundar o ritmo de 
elevação da taxa bá- 
sica de juros, a Selic, 
na próxima reunião do 
Comitê de Política Mo- 
netária (Copom), que 
acontece no início de 
dezembro. 

Bem longe da 
meta 

O BC tem como 

meta de inflação 
3,75% em 2021, com 
um intervalo de tole- 
rância de 1,5 ponto 
percentual (p.p) para 
cima ou para baixo, ou 
seja de 2,25% a 5,25%. 

Com o aumento 
acima das expectati- 

Fernando Frazão/Agência Brasil 
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vas para a inflação de 
outubro, o mercado 
tem revisado suas pro- 
jeções para o IPCA 
neste e no próximo 
ano. 

O banco Credit 
Suisse elevou a esti- 
mativa de 9,8% para 
10,2% em 2021, e 
de 5,8% para 6% em 
2022. A instituição 
havia previsto um au- 
mento de 1,08% para 
outubro. 

“No geral, a infla- 
ção muito acima do 
esperado foi impulsi- 
onada principalmente 
por itens industriais e 
de serviços. A infla- 
ção a níveis altos foi 
generalizada: 71% de 
todos os 51 grupos 
principais tiveram in- 
flação superior ao li- 
mite da meta de infla- 
ção do Banco Central 
e 37% desses grupos 
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IPCA acumulado em 12 meses é de 10,67%, puxado por combustíveis. 

tiveram inflação acima 
de dois dígitos. Com 
isso, O núcleo da in- 
flação acelerou e su- 
perou os níveis obser- 
vados durante o pro- 
cesso inflacionário de 
2015 e 2016”, apontou 
o Credit Suisse em re- 
latório. 

O JP Morgan elevou 
as projeções da infla- 
ção em 2021 de 9,6% 
para 10,3%, o maior 
patamar registrado 
desde 2015, destaca o 
relatório da instituição. 
Para O ano que vem, 
de 4,5% para 4,7%. 

A Modalmais pas- 
sou a prever 10,25% 
para 2021 e 5,35% 
para 2022. 

“Nossa previsão 
para outubro era 
de 1,07%, e com 
o avanço de 1,25% 
fica uma preocupa- 
ção com relação à 
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dinâmica da inflação, 
que vem surpreen- 
dendo a cada mês”, 
afirma Felipe Sichel, 
estrategista-chefe do 
Modalmais. 

A gestora Novus 
Capital também ele- 
vou a Projeção do 
IPCA de 9,6% para 
9,9% no final deste 
ano, e de 4,8% para 
9% no ano que vem. 

A XP passou a pro- 
jetar 10,1% para este 
ano e 5,2% para o ano 
que vem. 

"A surpresa do mês 
acima do projetado 
confirma leitura de- 
safiadora da inflação, 
pressionada tanto pe- 
los repasses em curso 

dos elevados custos 
de produção quanto 
pelo efeito da acele- 
ração dos preços dos 
serviços”, disse a XP 
em relatório. 
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aprovação da PEC dos Precatórios. 
ão chega a ser 
cenário de eufo- 

ria, mas o mercado 
financeiro abandonou 
a espiral negativa na 
qual embarcou depois 
que governo e Cen- 
trão decidiram furar 
o teto de gastos na 
proposta de emenda 
a Constituição (PEC) 
dos precatórios, com 
a justificativa de bancar 
o novo programa social 
de R$ 400. 

No rastro da mu- 
dança de humor dos 
investidores, O novo se- 
cretário especial de Te- 
souro e Orçamento, Es- 
teves Colnago, faz uma 
peregrinação pelo mer- 
cado financeiro para 
defender a PEC como 
melhor solução para 
viabilizar o novo pro- 
grama social, em vez 
de uma prorrogação 
do auxílio emergencial 
com o novo decreto 
de calamidade, ins- 
trumento considerado 
frágil juridicamente pela 
sua equipe e com ris- 
cos maiores para 2022. 

Alívio 

A descompressão do 
mercado veio após a 
aprovação em segundo 
turno da PEC pela Câà- 
mara, que viu na vota- 
ção uma redução das 
incertezas do risco fis- 
cal, mesmo diante da 
sinalização de que na 
tramitação no Senado a 
proposta será alterada. 

O ponto central para 
a mudança de humor 
com a PEC foi que a 
proposta aprovada não 
ampliou ainda mais o 
espaço para gastos 
nem aumentou o valor 
do Auxílio Brasil - novo 
programa social, subs- 
tituto do Bolsa Família 
- para R$ 500 ou R$ 
600, como a ala política 
queria. 

Contribuiu para dissi- 
par as dúvidas a apre- 
sentação feita por Este- 
ves e o novo secretário 
do Tesouro, Paulo Valle, 
com dados mostrando 
que a PEC abrirá um es- 
paço de R$ 91,6 bilhões 
para novos gastos em 

2022. O rombo foi di- 
mensionado, e o mer- 
cado gosta de previsibi- 
lidade, mesmo que as 
despesas tenham au- 
mentado, relataram in- 
terlocutores que partici- 
param dessas conver- 
sas e de conferências 
virtuais. 

Encontros 

Nesses encontros, 
Colnago, que assumiu 
o cargo depois da crise 
que provocou uma 
nova debandada na 
equipe do ministro da 
Economia, Paulo Gue- 
des, tem se mostrado 
firme na posição de que 
a PEC é a saída para o 
impasse orçamentário, 
segundo relato de par- 
ticipantes obtidos pelo 
Estadão. Nesta sexta- 
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Ministério da Economia faz ofensiva 
para acalmar mercados após 

José Cruz/Agência Brasil 

Novo secretário do Tesouro, Esteves Colnago mostra números a 
agentes financeiros para sustentar que proposta é a melhor saída. 

feira (12), ele e Paulo 
Valle terão novos en- 
contros em São Paulo, 
na XP Investimentos e 
no BTG. 

Além dos dois secre- 
tários, o presidente do 
Banco Central, Roberto 
Campos Neto, tem con- 
versado com parlamen- 
tares, embora a inves- 
tida dele no mundo po- 
lítico seja vista com res- 
trições por integrantes 
do mercado. Na noite 
da votação da PEC, 
Campos Neto jantou 
com congressistas. A 
agenda oficial constou 
que ele tratou de assun- 
tos legislativos. 

No mercado, a ava- 
liação agora é de que 
houve um estresse exa- 
gerado. Um experiente 
executivo gestor de um 
fundo de investimento, 
que falou na condição 
de anonimato, avaliou 
que, se o cenário fi- 
car um pouco mais tran- 

quilo, com a pandemia 
controlada, e Oo risco 
de apagão reduzido, os 
investidores têm mais 
a perder ficando vendi- 
dos na aposta de uma 
deterioração maior. 

No Senado, a movi- 
mentação é para cor- 
tar o espaço de gastos. 
"O mercado está en- 
tendendo que é melhor 
aprovar o texto da PEC 
do que não deixar ela 
passar e vir uma coisa 
pior, que é um cré- 
dito extraordinário com 
uma MP que vai colo- 
car sei lá quantas coi- 
sas”, disse o líder do 
MDB no Senado, Edu- 
ardo Braga (AM). 

Para a senadora Si- 
mone Tebet, a tramita- 
ção na CCJ vai permi- 
tir que a proposta seja 
analisada. "Lá, encon- 
traremos saída jurídica 
e constitucional”, disse. 
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Congresso aprova projeto que 
repassa 9 bilhões de reais do Bolsa 

Família para o Auxílio Brasil. 
Congresso Nacio- 

Õ nal aprovou nesta 
quinta-feira (11) o pro- 
jeto de lei que remaneja 
R$ 9,3 bilhões do orça- 
mento do Bolsa Família 
para o novo programa 
social do governo, Oo 
Auxílio Brasil. 

A proposta, enviada 
pelo Executivo no fim 
de outubro, foi aprovada 
primeiramente pelos de- 
putados e, em seguida, 
pelos senadores. Desde 
o início da pandemia, as 
sessões do Congresso 
Nacional têm sido reali- 
zadas em duas etapas — 
uma na Câmara e outra 
no Senado. 

Após 18 anos de exis- 
tência, o Bolsa Família 
foi extinto no dia 10 de 
novembro. Uma medida 
provisória editada pelo 
governo no dia 10 de 
agosto determinou, em 
90 dias, que a lei de 
2004 que criou o antigo 
programa de transferên- 
cia fosse revogada. 

De acordo com técni- 
cos, no entanto, como 
a lei deixou de valer, 
não há mais base legal 
para o governo transferir 
O dinheiro por meio do 
programa Bolsa Famí- 
lia. A aprovação deste 
projeto, então, é uma 
formalidade necessária 
para o governo poder 
usar o dinheiro do pro- 
grama antigo na versão 
nova. 

O Ministério da Cida- 

dania já informou que os 
pagamentos do Auxílio 
Brasil terão início no dia 
17 de novembro e segui- 
rão o calendário habitual 
do Bolsa Família. 

De acordo com de- 
creto publicado na úl- 
tima sexta-feira, o bene- 
fício terá um reajuste de 
17,84% em relação ao 
antigo programa. 

A partir de dezembro 
e somente até o fim de 
2022, o governo pro- 
mete valor mínimo de 
R$ 400 aos beneficiá- 
rios. Para isso, O Exe- 
cutivo conta com a apro- 
vação da proposta de 
emenda à Constituição 
(PEC) dos Precatórios, 
que abrirá espaço orça- 
mentário superior a R$ 
90 bilhões para o pró- 
ximo ano. 

A PEC já passou pela 
Câmara e agora segue 
para o Senado. 

Plano Plurianual 

Outro projeto apro- 
vado pelos congressis- 
tas nesta quinta alte- 
rou um anexo do Plano 
Plurianual (2020-2023), 
para incluir na progra- 
mação o novo Auxílio 
Brasil. 

O Plano Plurianual é 
um planejamento go- 
vernamental que define 

as diretrizes, objetivos 
e metas da administra- 
ção pública federal por 
quatro anos. 

O projeto incluiu, en- 
tre as rubricas previstas, 
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Dadá 
A proposta segue agora para sanção do presidente Jair Bolsonaro. 

a “Promoção de Cida- 
dania por meio do Auxí- 
lio Brasil” em substitui- 
ção à “Inclusão Social 
por meio do Bolsa Famí- 
lia”. 

Ciência e 
Tecnologia 

Deputados e senado- 
res também aprovaram 
nesta quinta a liberação 
de um crédito espe- 
cial no valor de R$ 16 
milhões destinado ao 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações. 
O recurso deve ser in- 
cluído na programação 
do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Ci- 

entífico e Tecnológico 
(FNDCT). 

O projeto aprovado 
nesta tarde não visa 
recompor o corte or- 
çamentário enfrentado 
pelo MCTIC em outubro, 

quando o Congresso 
deu aval a uma proposta 
que remanejou mais de 
R$ 600 milhões do Or- 

çamento da pasta que 
seriam utilizados para o 
financiamento de pes- 
quisas. O corte se deu a 
pedido do Ministério da 
Economia. 

Após a medida, o mi- 
nistro Marcos Pontes cri- 

ticou a decisão, cha- 
mada por ele de “falta de 
consideração”. Em au- 
diência na Câmara, Pon- 
tes afirmou que o presi- 

dente Jair Bolsonaro se 
comprometeu a recom- 
por o fundo —- o que 
ainda não aconteceu. 

O pedido de libera- 
ção dos R$ 16 milhões 
foi feito pelo governo 
em agosto e visa a apli- 
cação do recurso em 
novas políticas de fo- 
mento, entre as quais no 

Sirius, O laboratório de 
luz sincrotron, em Cam- 
pinas. 
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té dezembro de 

2021, o paga- 

mento do 13º sa- 

lário tem o poten- 
cial de injetar 
economia cerca de 

R$ 232,6 bilhões. 

Esse montante re- 

presenta aproxima- 

damente 2,7% do 

PIB (Produto Interno 
Bruto), 
timativa do Dieese 

(Departamento | In- 

tersindical de Es- 

tatística e Estudos 

Socioeconômicos). 
De acordo com o 

estudo, cerca de 83 

milhões de brasilei- 

ros serão beneficia- 

dos com um rendi- 

mento adicional de, 

em média, R$ 2.539. 
Entre os brasilei- 

ros que devem ser 
favorecidos com o 

pagamento do 13º 
salário, 51 milhões, 
ou 61% do total, são 

trabalhadores no 

mercado formal. En- 

tre eles estão os em- 

pregados domésti- 
cos com carteira de 

trabalho assinada, 

que devem receber 
aproximadamente 
R$ 155,6 bilhões, 

e os aposentados 
ou pensionistas da 
Previdência Social, 

na E 

aponta es- e ida 2 o 
- + a— 

di 
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Pagamento do 13º salário deve injetar 233 
bilhões de reais na economia do País. 

Total do recurso representa aproximadamente 2,7% do PIB (Produto Interno Bruto). 

que receberão R$ 
45,4 bilhões. Aos 
aposentados e pen- 

sionistas da União 
serão destinados R$ 
11 bilhões; aos apo- 
sentados e pensio- 
nistas dos Estados, 

R$ 15,8 bilhões; e 
aos aposentados e 
pensionistas dos re- 
gimes próprios dos 
municípios, R$ 4,7 
bilhões. 

A parcela mais 
expressiva do 13º 
salário, cerca de 
49,3%, deve ser 

paga nos Estados 
do Sudeste. No 
Sul devem ser pa- 
gos 17,2% do mon- 
tante e no Nordeste, 
15,4%. Já as re- 
giões Centro-Oeste 
e Norte cabem, res- 
pectivamente, 8,5% 
e 4,8%. A pes- 
quisa destaca que 

os beneficiários do 
Regime Próprio da 
União receberão 

4,7% do montante 

e podem estar em 

qualquer região do 
País. 

O maior valor mé- 
dio, R$ 4.541, deve 

ser pago no Distrito 
Federal e o menor, 

no Maranhão e no 

Piauí, com R$ 1.691 

e R$ 1.729, respecti- 
vamente. Essas mé- 
dias, entretanto, não 

incluem o pessoal 
aposentado pelo 
Regime Próprio dos 
estados e dos muni- 

cípios, pois não foi 
possível obter esses 
dados. 

Para os assala- 

rrados formais dos 

setores público e 
privado, que cor- 
respondem a 49,8 
milhões de traba- 

lhadores, excluídos 
os empregados do- 
mésticos, a estima- 
tiva é que R$ 154 
bilhões sejam pa- 
gos, a título de 13º 
salário, até o fim do 
ano. 

A maior parcela 
do montante a ser 

distribuído caberá 
aos ocupados no 
setor de serviços (in- 
cluindo a adminis- 
tração pública), que 
ficarão com 63,1% 

do total destinado 
ao mercado formal; 

os empregados da 
indústria receberão 
17,3%; Os comer- 

ciários, 13,4%; os 
que trabalham na 
construção civil fi- 
carão com 3,1%, 
mesmo percentual 

a ser recebido pe- 
los trabalhadores da 
agropecuária. 
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Projeto de Bolsonaro torna INSS 
responsável por pagar aposentadorias 

e pensões de RRrTASaNDO públicos. 
governo fede- 

O ral encaminhou 
ao Congresso Naci- 
onal um projeto de 
lei complementar 

que coloca o INSS 
(Instituto Nacional 
do Seguro Social) 
como o órgão único 
de gestão do RPPS 
(Regime Próprio de 
Previdência Social) 
da União. O des- 
pacho foi publicado 
nesta quinta-feira 
(11) no Diário Oficial 
da União. 

Pelo projeto, toda 
a gestão de apo- 
sentadoria dos ser- 
vidores e dos mem- 

bros do Poder Exe- 
cutivo, que inclui 

administração | di- 
reta, autarquias e 
fundações | públi- 
cas, do Poder Ju- 
diciário, do Poder 
Legislativo, do Tri- 
bunal de Contas da 
União, do Ministério 
Público Federal e 
da Defensoria Pú- 
blica da União será 
unificada em ape- 
nas uma entidade. 

Redução de 
custos 

Em nota, a 

Secretaria-Geral da 

Marcello Casal Jr/Agência Brasil 

Pd é 

de aposentadorias e pensões. 

Presidência  expli- 
cou que o obje- 
tivo da medida é 
simplificar, desbu- 
rocratizar e redu- 
zir custos opera- 

cionais na gestão 
de pagamento de 
aposentadorias e 
pensões dos servi- 
dores públicos fe- 
derais. A estimativa 
do governo é de 
uma economia de 
R$ 27 milhões por 
ano com a gestão 
unificada. 

“A escolha pelo 
INSS tem papel es- 
tratégico na deci- 
são, uma vez que 
O instituto possui 

grande experiência 
na gestão previden- 
ciária do Regime 
Geral de Previdên- 

cia Social e exe- 
cuta a aposentado- 
ria dos seus pró- 
prios servidores - O 
que corresponde a 

aproximadamente 
28% da Adminis- 
tração Indireta do 
Poder Executivo Fe- 
deral”, explicou a 
Secretaria-Geral. 

Acrescentou que 

O projeto prevê que 
a nova atribuição 
do INSS será pro- 
cessada de forma 
totalmente  segre- 
gada das atribui- 
ções típicas do ór- 
gão. Nesse sentido, 
as atividades or- 
camentárias, finan- 

ceiras, concessão 
e manutenção dos 
benefícios dos ser- 
vidores públicos fe- 
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Oobjetivo da medida é simplificar, desburocratizar e reduzir custos operacionais na gestão de pagamento 

derais serão desen- 
volvidas por equipe 
de especialistas ex- 
clusivos do próprio 
corpo funcional. 

Além disso, a 
proposta cria cole- 
giados, com parti- 

cipação de outros 
Poderes e de be- 
neficiários, para su- 
pervisionar a ges- 
tão do RPPS pelo 
INSS. O projeto 
atende a dispositivo 
da reforma da Pre- 
vidência (Emenda 
Constitucional nº 
103/2019), que es- 
tabelece o prazo 
até novembro de 
2021 para a União 
implantar o órgão 
ou entidade previ- 

denciária única dos 
seus servidores. 
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P elo menos 85.191 
beneficiários podem 

perder o auxílio por in- 
capacidade temporária 
(antigo auxílio-doença) 
por não terem marcado 
a perícia médica após 
pente-fino do Instituto 
Nacional do Seguro So- 
cial (INSS). O INSS in- 
forma que esses segura- 
dos precisam agendar 
perícia até a próxima 
sexta-feira (19). 

O agendamento pode 
ser feito pelo site www. 
meu.inss.gov.br e apli- 
cativo Meu INSS, ou por 
meio de contato telefô- 
nico com a Central de 
teleatendimento, ligando 
para o número 135, que 
funciona de segunda a 
sábado, das 7h às 22h. 

"A partir do dia 19 
de novembro, os se- 
gurados que ainda não 
agendaram poderão ter 
seu benefício suspenso”, 
informa o INSS. O prazo 
inicial acabava nesta 
quinta-feira (11). 

A relação completa 
dos convocados pode 
ser consultada no Diário 
Oficial da União. 

Na data agendada 
para a realização da pe- 
rícia, deverão ser apre- 
sentados os documen- 
tos pessoais, além de 
toda a documentação 
médica que o segurado 
disponha, tais como lau- 
dos com CID, atestados, 
receitas e exames recen- 
tes. Não há um prazo de 
dias estabelecido para 
caracterizar a validade 
dos documentos médi- 

Cos. 
Os segurados pode- 

rão realizar a perícia mé- 
dica em qualquer uni- 
dade do INSS, pois a re- 
visão não está condicio- 
nada à agência que man- 
tém o pagamento do be- 
nefício. 

Entenda o 
pente-fino 

Em agosto, o INSS 
convocou cerca de 173 
mil segurados que estão 
há pelo menos seis me- 
ses sem passar por perí- 
cia médica. 

Desse total, 95.588 fo- 
ram convocados via pu- 
blicação no Diário Ofi- 
cial da União no dia 27 
de setembro para agen- 
darem a perícia médica 
de reavaliação do benefi- 
cio por incapacidade por 
não terem sido encontra- 
dos ou não terem mar- 
cado o exame. 

No entanto, apenas 
10.397 segurados agen- 
daram a perícia médica 
revisional até o momento 
— ainda faltam 85.191 
segurados. 

No caso de não aten- 
dimento à convocação 
para agendamento ou de 
não comparecimento na 
data agendada, o bene- 
fício será suspenso até o 
comparecimento do inte- 
ressado. Após 60 dias 
da suspensão realizada, 
a situação do benefi- 
cio poderá ser conver- 
tida em cessação defini- 
tiva do benefício. 

Os aposentados por 
invalidez e pessoas que 
recebem o amparo assis- 
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85 mil pessoas podem ter o 
auxílio-doença suspenso; saiba como 
agendar a revisão de perícia no INSS. 

Divulgação 

tencial ao deficiente não 
passam por essa revi- 
são. 

Confira a seguir o 
passo a passo para 
agendar uma perícia 
médica pelo Meu INSS: 

— Faça o login no 
Meu INSS; 

— Clique em "Do que 
você precisa?”, escreva 
"Agendar Perícia” e, em 
seguida, em “Novo Re- 
querimento”; 

— Escolha entre "Pe- 
rícia Inicial”, se for a pri- 
meira vez, ou “Perícia de 
Prorrogação”, se já esti- 
ver em benefício; 

— Siga as orientações 
que aparecem na tela; 

— Informe os dados 
necessários para con- 
cluir o seu pedido. 

O resultado estará 
disponível para consulta 
após as 21 horas do 
dia da perícia no Meu 
INSS (aplicativo ou site 
gov.br/meuinss) e pelo 
telefone 135. 

Caso o resultado não 
esteja disponível depois 

O prazo para agendar a perícia vai até 19 de novembro. 

y 

do prazo, pode ser que 
haja alguma pendência 
no benefício. O se- 
gurado deve entrar em 
contato com a Central 
de Atendimento 135 e, 
em caso de constatação 
de pendência no benefi- 
cio, deverá solicitar, atra- 
vés da Central, o serviço 
“Acerto Pós perícia”. 

Caso discorde da de- 
cisão, o segurado pode 
entrar com recurso, em 
até 30 dias, a partir da 
ciência do resultado. 

Se o segurado não 
puder comparecer à pe- 
rícia no dia agendado, in- 
clusive por motivos de 
dificuldade de locomo- 
ção, poderá reagendar a 
perícia uma única vez, 
desde que justifique o 
motivo. Isso deve ser 
feito até um dia antes da 
data marcada, pelo Meu 
INSS (aplicativo ou site 
gov.br/meuinss) ou pelo 
telefone 135. 
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primeira estima- 

tiva para a safra 
agrícola de 2022 no 
País, divulgada nesta 
quinta-feira (11) pelo 
IBGE (Instituto Bra- 
sileiro de Geografia 
e Estatística), prevê 
a produção de 270,7 
milhões de toneladas 

de grãos, cereais e 
leguminosas. 

De acordo com o 

instituto, se a previ- 

são do Levantamento 
Sistemático da Pro- 
dução Agrícola for 
confirmada, será um 
recorde da série his- 
tórica, iniciada em 
1975, com um au- 

mento de 7,8% em 

relação às estima- 
tivas deste ano, O 
que representa 19,5 

milhões de toneladas 
a mais. 

A expectativa do 
IBGE é de que a pro- 
dução seja puxada 
pelo milho, após uma 
queda grande na 

safra do grão neste 
ano por causa do 
atraso do plantio da 

segunda safra e da 
falta de chuvas nos 

principais Estados 
produtores. Para 

2022, a previsão é de 
alta de 11,1% para a 
primeira safra, com 

2,8 milhões de to- 

Wenderson Araujo/CNA 
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neladas, e de 26,8% 
para a segunda safra, 

com 16,2 milhões de 
toneladas. 

Segundo o gerente 
da pesquisa, Carlos 
Barradas, além da 
previsão de norma- 
lidade climática para 
O próximo ano, a alta 
do dólar incentiva os 
produtores de com- 

modities. “Outra ra- 
zão para a perspec- 

tiva de recorde diz 
respeito à questão 
econômica. Apesar 
do aumento dos cus- 
tos de produção, os 
preços das commo- 
dities agrícolas como 
milho, trigo e soja 
estão altos, ajuda- 
dos pela valorização 
do dólar, fazendo o 
produtor aumentar o 
plantio e investir mais 
nessas lavouras”, ex- 

A expectativa do IBGE é de que a produção seja puxada pelo milho. 

plica. 

O instituto prevê 
crescimento de 0,8% 
na produção de soja, 
de 2,4% no algodão 
herbáceo em caroço, 
de 12,8% no sorgo, 
de 6,9% no feijão pri- 
meira safra e de 9,8% 
no feijão segunda sa- 
fra. 

Por outro lado, a 

pesquisa estima que- 
das nas produções 
de arroz (-3,9%), do 
feijão terceira saíra (- 
0,9%) e do trigo (- 
10%). 

Safra de 2021 

A pesquisa do 
IBGE aponta que a 
estimativa de outubro 
para a safra de 2021 

é de 251,2 milhões 
de toneladas, o que 

representa 1,2% ou 3 
milhões de toneladas 
a menos do que a ob- 
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IBGE prevê safra recorde 
de grãos do Brasil em 2022. 

tida em 2020, quando 
a produção de grãos, 
cereais e legumino- 
sas no País chegou a 
254,1 milhões. 

A área a ser co- 
lhida deve aumentar 

4,6% este ano, alcan- 

çando 68,5 milhões 
de hectares. Soma- 
dos, O arroz, o mi- 
lho e a soja repre- 
sentam 92,5% da es- 
timativa da produção 
do País e respondem 
por 87,6% da área a 
ser colhida. 

Na produção deste 
ano, o IBGE aponta 
aumento de 10,3% 
para a soja e de 
4,5% para Oo arroz 

em casca. Por outro 

lado, a previsão é de 
queda de 17,5% no 
algodão herbáceo e 
de 16% no milho. 
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da desoneração da folha de 
pagamento por mais 2 anos. 

presidente Jair Bolso- 

naro anunciou nesta 

quinta-feira (11), a prorro- 

gação, por mais dois anos, 
da desoneração da folha 

de pagamento dos 17 seto- 
res da economia que mais 

empregam. O benefício 
acabaria este ano. 

“Reunido com a (minis- 

tra da Agricultura) Tereza 

Cristina, com o nosso pre- 
zado ministro (da Econo- 

mia) Paulo Guedes e mais 

de uma dezena de homens 

e mulheres representantes 

do setor produtivo do Bra- 

sil, resolvemos prorrogar 

por mais dois anos a ques- 

tão que tem a ver com a de- 

soneração da folha”, disse 
Bolsonaro na cerimônia de 

lançamento do programa 

Brasil Fraterno — Comida 
no Prato, no Palácio do 
Planalto. 

Mais tarde, em trans- 

missão nas redes sociais, 
o presidente disse que a 

prorrogação do benefício 
representa renúncia de R$ 
8 bilhões por ano. Gue- 

des, por sua vez, ressal- 

tou que a PEC dos preca- 

tórios abre espaço no Or- 
çamento para a medida. 

A desoneração benefi- 

cia as empresas porque re- 

duz os encargos trabalhis- 
tas que são pagos por elas. 

A medida consiste em tro- 

car os tributos sobre os 

salários dos empregados 

por uma alíquota sobre o 
faturamento. Hoje, es- 

sas empresas podem es- 

colher: ou pagam 20% 

de contribuição previden- 

ciária sobre os salários dos 
funcionários ou uma alí- 

quota que vai de 1% a 4,5% 

sobre o faturamento bruto. 

O Congresso analisa a 
prorrogação do benefício 
na Comissão de Constitui- 

ção e Justiça (CCJ) da Cà- 
mara dos Deputados. Na 

última quarta-feira (10), O 
deputado Marcelo Freitas 

(PSL-MG) apresentou pa- 

recer favorável a projeto de 
lei para estender a deso- 

neração na folha de paga- 
mento até 2026. Hoje, Frei- 

tas disse que vai ajustar O 

texto para diminuir o prazo 

para dois anos, como su- 

geriu Bolsonaro. 

“Provavelmente vamos 
ajustar o relatório para fi- 
car na mesma linha de dois 

anos também”. Para o re- 
lator, a manifestação do 

presidente ajuda a inicia- 
tiva a avançar. “A ideia é 
de que de fato esse apoio 

do governo facilita na tra- 

mitação”, afirmou. Caso 
o texto seja aprovado na 

CCJ da Câmara, a pro- 
posta pode ir direto para o 

Senado. 
Mais cedo, empresá- 

rios de setores como o 
de produção de proteína 
animal, comunicação e de 
calçados se reuniram com 

Bolsonaro para pedir o 

apoio do governo ao pro- 

jeto que permite a pror- 

rogação da desoneração 

da folha. Além de Bolso- 
naro, participaram do en- 

contro Paulo Guedes e Te- 
reza Cristina. 

"Foi uma surpresa 

muito positiva para nós 
esse reconhecimento da 

necessidade da desonera- 

ção. JA prorrogação por 

Porto Alegre . Sexta, 12 de Novembro de 2021 

Bolsonaro anuncia prorrogação 

Marcello Casal Jr./Agência Brasil 

mais empregam no País. 

dois anos é o que eles 
acham viável e factível para 
nós termos tempo para 
formatar essas medidas 

estruturantes”, disse a 
presidente da Federação 
Nacional de Call Center, 

Instalação e Manutenção 
de Infraestrutura de Redes 

de Telecomunicações e 

de Informática (Feninfra), 
Vivien Suruagy. 

De acordo com ela, em 
troca da desoneração per- 

manente, o presidente e o 

ministro da Economia pe- 

diram apoio para propos- 

tas como a que adia o pa- 

gamento de precatórios e 
deve ser votada pelo Se- 

nado ainda neste ano e 
as reformas administrativa 

e tributária, que estão sem 
previsão de prazo para se- 
rem votadas. 

Vivien ressaltou a im- 

portância da medida para 

a geração e manutenção 

de empregos e disse que 

com a implantação da tec- 
nologia 5G para o Brasil, 
há necessidade de cria- 
ção de novos postos de 

Medida, que acabaria este ano, vai evitar demissão em 17 setores que 

trabalho, o que não seria 

cumprido se a desonera- 

ção fosse suspensa. 
“Temos que contratar 

aproximadamente 490 mil 

novos profissionais. Se 
nós tivermos a perda da 

desoneração, em vez de 

eu estar contratando para 
incentivar essa conectivi- 

dade, estarei demitindo em 

torno de 500 mil”, explicou. 

O presidente da Asso- 

ciação Brasileira de Pro- 
teíÍna Animal (ABPA), Ri- 

cardo Santin, alertou que o 
fim da política de desone- 
ração aumentaria o preço 
dos alimentos. “(A prorro- 

gação) possibilita que não 

tenhamos que repassar a 

reoneração que teríamos 

a partir de janeiro para 
o preço final dos produ- 
tos”, disse. Santin também 
ressaltou que o modelo 

é importante para evitar 

demissões. “Nós vamos 
ter a certeza que podere- 

mos não só não demitir, 
mas também criarmos no- 
vos empregos”, afirmou. 
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Bolsonaro nomeará 57 
desembargadores nos Tribunais 

Regionais Federais, 41% das cadeiras. 
Câmara dos Depu- 
tados aprovou as 

emendas do Senado 
ao PL 5.977/2019, que 
criou 57 vagas de de- 
sembargadores  fede- 
rais. Dos atuais 139 
magistrados da Justiça 
Federal, o número vai 
para 196, um acréscimo 
de 41%. E todos eles 
serão nomeados pelo 
presidente Jair Bolso- 
naro, no ano que vem. 

A mudança se dará 
pela conversão de car- 
gos vagos para juízes 
federais substitutos em 
novas cadeiras para de- 
sembargadores. Com a 
aprovação, o projeto se- 
gue para a sanção presi- 
dencial. 

O presidente da Re- 
pública nomeia os de- 
sembargadores dos tri- 
bunais regionais fede- 
rais a partir de lista trí- 
plice apresentada pelos 
próprios TRF's. 

Nas vagas reserva- 
das da magistratura, OS 
candidatos da lista são 
escolhidos entre os juí- 
zes federais que se ins- 
crevem pelo critério de 
merecimento e antiguli- 
dade. 

Outra parte das va- 
gas, equivalente ao 
quinto constitucional, é 
reservada a indicações 
do Ministério Público e 
da OAB (Ordem dos Ad- 
vogados do Brasil), que 
formam listas submeti- 
das aos tribunais. As 
cortes selecionam três 

nomes e enviam para a , 
escolha do presidente. 

Segundo a colunista 
Mônica Bergamo, do 
jornal Folha de S.Paulo, 
o senador Flávio Bolso- 
naro (RJ), filho do pre- 
sidente, é considerado 
peça-chave para a ne- 
gociação das listas com 
nomes de candidatos 
que os tribunais apre- 
sentarão ao presidente. 

Ainda de acordo com 
a jornalista, o ministro 
do STF Supremo Tribu- 
nal Federal Nunes Mar- 

ques, que já integrou o 
Tribunal Regional Fede- 
ral da 12 Região (TRF- 
1), vem sendo apontado 
como um dos interlo- 
cutores preferenciais de 
Bolsonaro para o pre- 
enchimento das vagas. 
Seu gabinete já estaria 
recebendo romaria de 
futuros candidatos. 

Como fica a configu- 
ração dos TRF's: 

- TRF-1: 43 desem- 
bargadores (eram 27) 

- TRF-2 (RJ e ES): 
35 desembargadores 
(eram 27) 

- TRF-3 (SP e MS): 
55 desembargadores 
(eram 43) 

- TRF-4 (região Sul): 
39 desembargadores 
(eram 27) 

- TRF-5 (CE, RN, PB, 
PE e SE): 24 desembar- 
gadores (eram 15) 

- TRF-6 (MG), a ser 
criado, ficará posterior- 
mente com 18 desem- 
bargadores do TRF-1. 

TRF-4/Divulgação 

Segundo Eduardo An- 
dré Brandão, presidente 
da Ajufe (Associação 
dos Juízes Federais do 
Brasil), “não existe pos- 
sibilidade de aparelha- 
mento do Poder Judi- 
ciário Federal pelo pre- 
sidente da República” 
por conta da ampliação 
dos TRF's. 

“Pelas regras estabe- 
lecidas na Constituição, 
80% das vagas dos 
TRFs são destinadas 
a magistrados federais 
concursados, ou seja, 

de carreira. É impor 
tante lembrar que me- 

tade dessas vagas deve 
ser ocupada seguindo o 
critério de antiguidade, 
isto é, não dependem 
da escolha do chefe do 
Poder Executivo federal. 
A outra metade dos 

cargos será preenchida 
pelo critério do mere- 
cimento. Nesse caso 
especííico, os TRFSs, 
retomando para si a 
escolha, por força de 

(6) TRF-4, que tinha 27 desembargadores, agora passará a ter 39. 
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OR 

disposição  constituci- 
onal, consagraram a 
prática de indicar para a 
vaga o Juiz que tiver seu 
nome incluído em lista 
tríplice por três vezes 
consecutivas ou cinco 
alternadas, vinculando 
assim a escolha do pre- 
sidente da República.” 

"O mais importante”, 
segue Brandão, "é refor- 
çarmos que a ampliação 
dos Tribunais Regionais 
Federais e a criação do 
TRF de Minas vão con- 
tribuir no equilíbrio entre 
a primeira e a segunda 
instâncias da Justiça Fe- 
deral, além de agilizar 
o andamento dos pro- 
cessos e democratizar 
ainda mais o acesso à 
justiça. O parlamento 
foi sensível à necessi- 
dade de reestruturação 
da justiça federal, so- 
bretudo porque a am- 
pliação dos TRFs não 
vai implicar custos adi- 
cionais aos cofres públi- 
cos”. (ConJur) 
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ministro do Tra- 
balho e Previ- 

dência, Onyx Lo- 
renzoni, foi exone- 
rado do cargo nesta 
quinta-feira (11). O 
desligamento foi pu- 
blicado em uma edi- 
ção extra do Diá- 
rio Oficial, assinada 
pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem par- 
tido). No documento 
consta que a demis- 

são foi efetivada a 
pedido do próprio 
Lorenzoni. 

A exoneração não 
é definitiva. Assim 
como já ocorreu an- 
tes, Lorenzoni, que 
é deputado federal, 
deve retornar à Cáà- 
mara para resolver 

questões relaciona- 

das ao mandato. 
Desta vez, o movi- 

mento está relacio- 
nado as emendas 
parlamentares. Se- 
gundo a assessoria 
do gaúcho, ele deve 
retornar ao cargo no 

governo em até 10 
dias. 

No Twitter, ele es- 
creveu: “Já já tô de 
volta”. "Pra acabar 

com a especulação 
repetida: saí hoje 
do ministério para 
resolver questões do 

Marcello Casal Jr/Agência Brasil 

Deputado federal licenciado pediu exoneração para voltar à Câmara. 
breve. 

orçamento para Oo 
próximo ano , aten- 
dendo ao meu com- 

promisso com o RS 
como deputado fe- 
deral. Já já tô de 
volta”, postou. 

As emendas são 
recursos do orça- 
mento público que 
deputados  estadu- 

ais, federais e se- 
nadores indicam as 
destinações. Os 
parlamentares cos- 

tumam direcionar as 

verbas as cidades 
ou regiões onde são 
suas bases eleito- 
rais. 

Em outras oca- 

siões, Lorenzoni, 

que integra o União 
Brasil (fusão do DEM 

e PSL) já deixou suas 
funções em outra 
pasta para participar 

de votações de inte- 
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Bolsonaro exonera Onyx Lorenzoni do cargo 
de ministro do Trabalho para que ele cuide 
das emendas parlamentares na Câmara. 

resse do governo na 
Câmara. Ele já pas- 
sou por quatro mi- 

nistérios no governo 
Bolsonaro desde 
2019: Casa Civil, Ci- 
dadania, Secretaria- 
Geral e estava, até 
hoje, no Trabalho 
e Previdência, que 
é resultado de um 
desmembramento 

do Ministério da Eco- 
nomia. 

O político é um 
dos membros do 

primeiro escalão do 
governo que preten- 

dem disputar as elei- 

ções em 2022. Desta 
vez, Lorenzoni está 
de olho no governo 
do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Onyx Lorenzoni foi 
candidato do DEM 

ao cargo de depu- 

tado federal no Rio 

Ele deve retornar ao governo em 

Grande do Sul. Com 

183.518 votos, o Es- 

tado o elegeu no 1º 
turno das Eleições 
2018. 

Ele participou da 
transição de governo 
federal, foi nomeado 

como ministro da 

Casa Civil em janeiro 
de 2019 e ficou no 

cargo até fevereiro 
de 2020, quando 

acabou sendo trans- 

ferido para o Mi- 
nistério da Cidada- 
nia. Neste ano, 

Onyx ainda ocupou 
o cargo de ministro 
da Secretaria-Geral 

da Presidência da 
República e, poste- 
rrormente, o de mi- 

nistro do Trabalho e 

Previdência. 
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Bolsonaro "dispara" contra ex-ministro 
Sergio Moro dizendo: "não aprendeu nada”. 
c« Um ano e qua- 

tro meses e não 
sabe o que é ser 
presidente, nem ser 

ministro”, afirmou O 
presidente Jair Bol- 

sonaro a apoiado- 
res na manhã desta 

quinta-feira (11). A 
crítica foi endere- 
çada ao ex-juiz Ser- 
gio Moro, que se fi- 

liou ontem ao Pode- 
mos. 

“Assisti porque 

foi meu ministro, 

não aprendeu nada. 

Um ano e quatro 
meses e não sabe 
O que é ser presi- 
dente, nem ser mi- 
nistro. Você fala em 
SP a dificuldade de 
escolher candidato, 
não tem opção. As 
vezes o que está 
na mesa é um self 
service. Para presi- 
dente também, né 

Se eu sair fora, O 
que val ter de op- 
ção? Não é porque 
sou bom, mas O 
que está na mesa?”, 
ironizou. 

Em seu discurso 
de filiação ao Pode- 
mos, nessa quarta- 
feira (10), no Cen- 
tro de Convenções 
Ullysses Guima- 

Reprodução 

rães, o ex-juiz da 
Lava-Jato fez críti- 
cas ao governo Bol- 
sonaro e também 
as gestões petistas. 
Sem citar nomes, 
Moro afirmou que é 
“mentira” dizer que 
acabou a corrup- 
ção, frase dita cons- 
tantemente pelo 
presidente Jair Bol- 
sonaro (sem par- 
tido). 
Com rejeição de 

bolsonaristas e lu- 
listas, Moro é uma 
das apostas de 
centro-direita como 
uma opção de ter- 
ceira via na disputa 
hoje polarizada en- 
tre o presidente 
Jair Bolsonaro e o 
ex-presidente Lula 
(PT). Em discurso, 

Moro admitiu que 

pode vir a disputar 

“a - 
e Ve tço”, 

.. .* 

a Presidência da 
República. 

“se para tanto, 
for necessário as- 
sumir a liderança 
nesse projeto, meu 
nome sempre es- 
tarã à disposição 
do povo brasileiro. 
Não fugirei dessa 
luta, embora saiba 
que será difícil. Há 
outros bons nomes 

que têm se apre- 
sentado para que 

o país possa esca- 
par dos extremos 
da mentira, da cor- 
rupção e do retro- 
cesso”, disse Moro, 
que também | afir- 
mou: “Precisamos 

nos unir em torno 

de um projeto que 
tenha as seguintes 
linhas: combater a 
corrupção; reduzir 
a pobreza; reduzir 

rats 

? Não é porque sou bom, mas o que está na mesa?”, ironizou. 

a inflação; gerar 
empregos; proteger 

a família e respeitar 
o próximo, o dife- 
rente.” 

O ex-ministro ini- 

ciou seu discurso 

citando as críticas 

que recebe por sua 
voz. Ele justificou 
que “não é polí- 
tico” e que “não 
está acostumado a 
discursos”. 

"O Brasil não pre- 
cisa de líderes que 
tenham voz bonita. 

O Brasil precisa de 
líderes que ouçam 
e atendam a voz 

do povo brasileiro”, 
disse Moro, que 
passou por uma 
acompanhamento 

com um fonoaudió- 
logo para melhorar 

sua dicção. 
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Um Sergio Moro bem 
diferente da Lava-dato. 

Sergio Moro que 
discursou na ce- 

rimônia de filiação ao 
Podemos é bem dife- 
rente do Moro do auge 
da Lava-Jato. Entre 
um momento e outro, 

alguns acontecimentos 
marcantes. As divul- 

gações do site Inter- 
cept, mostrando o ex- 
juiz combinando com 
procuradores as estra- 
tégias do processo, a 
passagem pouco edlifi- 
cante pelo governo Bol- 
sonaro e a decisão do 
Supremo que anulou as 
condenações de Lula. 

Moro entra na dis- 

puta mais fraco do que 
nos seus melhores mo- 

mentos, mas ainda a 
ponto de ter um nível de 
intenção de voto que o 
coloca na disputa pelo 
terceiro lugar. Resta sa- 
ber O que o espera da- 
qui para a frente. 

A candidatura Moro 

deixa Lula, seu prisio- 
neiro preferido, ainda 
mais forte. Além de 
não agregar os can- 
didatos da chamada 
“terceira via” caso vá 
para o segundo turno, 
o ex-juiz pode dividir 
votos com Bolsonaro 

no segmento mais es- 
colarizado e de mais 
renda, que tem preocu- 
pação mais acentuada 
com a corrupção. Mas 
O discurso contra a 
impunidade fica longe 
de empolgar os mais 
pobres, mais preocu- 

pados com o preço do 
feijão do que com as 
práticas ilícitas de políti- 
cos mal-intencionados. 
(Rubens Figueiredo 
- cientista | político 
- | Agência Estado) 

Filiação 

Moro se filiou ofi- 

cialmente ao  Pode- 
mos. O evento abre 
caminho para sua pré- 
candidatura a presi- 
dente. 

Com rejeição de bol- 
sonaristas e lulistas, 
Moro é uma das apos- 
tas de centro-direita 
como uma opção de 
terceira via na disputa 
hoje polarizada entre o 
presidente Jair Bolso- 
naro e o ex-presidente 
Lula (PT). Em discurso, 
Moro admitiu que pode 
vir a disputar a Presi- 
dência da República. 

"Se para tanto, for 
necessário assumir a 
liderança nesse projeto, 
meu nome sempre es- 
tará à disposição do 
povo brasileiro. Não 
fugirei dessa luta, em- 

bora saiba que será 
difícil. Há outros bons 
nomes que têm se apre- 
sentado para que Oo 
país possa escapar dos 
extremos da mentira, 
da corrupção e do re- 
trocesso”, disse Moro, 
que também afirmou: 
“Precisamos nos unir 

em torno de um projeto 
que tenha as seguin- 
tes linhas: combater 
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Como candidato à Presidência, o ex-juiz pode dividir votos com Bol- 
sonaro no segmento mais escolarizado e de mais renda. 

a corrupção; reduzir 
a pobreza; reduzir a 
inflação; gerar empre- 
gos; proteger a família 
e respeitar o próximo, O 
diferente.” 

No discurso de fi- 
liação, Moro fez críti- 

cas tanto a gestão pe- 
tista no governo fede- 
ral como a de Bolso- 
naro. O ex-juiz ci- 
tou casos de corrupção 
durante os mandatos 
dos ex-presidentes Lula 
e Dilma, como mensa- 
lão e desvios na Petro- 

bras. Sobre Bolsonaro, 
disse que deixou O go- 
verno por não ter rece- 

bido apoio no combate 
a corrupção. 

O ex-ministro iniciou 
seu discurso citando as 
críticas que recebe por 
sua voz. Ele justificou 
que “não é político” e 
que “não está acostu- 
mado a discursos”. 

"O Brasil não pre- 
cisa de líderes que te- 
nham voz bonita. O 

Brasil precisa de líderes 
que ouçam e atendam a 
voz do povo brasileiro”, 
disse Moro, que pas- 
sou por uma acompa- 
nhamento com um fo- 

noaudiólogo para me- 
lhorar sua dicção. 

O ex-juiz fez a defesa 
de sua atuação na ope- 
ração Lava-Jato e, sem 

citar o presidente Jair 
Bolsonaro, falou de sua 
atuação no governo. 

“Em 2018, recebi um 

convite do presidente 
eleito para ser minis- 
tro da Justiça. Como 
todo bom brasileiro, eu 
tinha, em 2018, espe- 

rança por dias melho- 
res. (Como todo bra- 
sileiro, eu pensava no 
que havíamos presenci- 
ado nos últimos anos: 
os grandes casos de 
corrupção sendo reve- 
lados dia após dia, os 
pixulecos, as contas na 
Suíça e milhões de reais 
ou dólares roubados”, 
disse. 



Filiação partidária de Sergio Moro 
se dá a menos de um ano para as 

ex-ministro e ex-juiz 
Sergio Moro formali- 

zou sua filiação ao par- 
tido Podemos. O ingresso 
de Moro no partido se dá 
a pouco menos de um 
ano das eleições de 2022. 
O ex-juiz ainda não anun- 
ciou qual mandato pre- 
tende disputar na eleição 
no ano que vem, mas o 
evento do partido o anun- 
ciou como “futuro presi- 
dente da República”. 

Moro ganhou notorie- 
dade nacional como juiz 
da 13º Vara Federal Crimi- 
nal de Curitiba durante a 
Operação Lava-Jato, que 
investigou um esquema 
de corrupção e desvio de 
recursos públicos envol- 
vendo a Petrobras. 

Ele deixou a magistra- 
tura após aceitar convite 
do presidente Jair Bolso- 
naro para comandar o Mi- 
nistério da Justiça. Ele 
deixou a pasta no ano 
passado após acusar Bol- 
sonaro de tentar interferir 
na Polícia Federal. 

Discurso 

Em discurso, Moro 
tratou de diversos temas, 
entre eles meio ambiente, 
economia e segurança 
pública. Falou que “que- 
remos juntos construir o 
Brasil do futuro” e que 
uma das prioridades de 
seu projeto será acabar 
com a pobreza. 

O ex-juiz também fez 
um pronunciamento vol- 
tado ao combate à cor- 
rupção e disse que en- 
trou na política para fazer 
correções “de dentro para 
fora”. Moro defendeu o 
fim do foro privilegiado e a 

retomada da prisão após a 
condenação em segunda 
instância. 

“Eu sonhava que o sis- 
tema político iria se corri- 
gir após a Lava-Jato, que 
a corrupção seria coisa 
do passado e que o inte- 
resse da população seria 
colocado em primeiro lu- 
gar. Isso não aconteceu”, 
disse Moro. 

"Embora tenha muita 
gente boa na política, nós 
não vemos grandes avan- 
ços. Após um ano fora, 
eu resolvi voltar. Não po- 
dia ficar quieto, sem di- 
zer o que penso, sem ten- 
tar, mais uma vez, com vo- 
cês, ajudar o Brasil. En- 
tão, resolvi fazer do jeito 
que me restava, entrando 
na política, corrigindo isso 
de dentro para fora”, afir- 
mou. 

Corrupção 

Sem citar nomes, Moro 
lembrou de escândalos de 
corrupção, entre eles o do 
“mensalão”, que atingiu O 
PT, e o das “rachadinhas”, 
que envolve a família do 
presidente Jair Bolsonaro. 

“Chega de  corrup- 
ção, chega de mensalão, 
chega de petrolão, chega 
de rachadinha. Chega de 
querer levar vantagem em 
tudo e enganar a popula- 
ção”, afirmou. 

Moro também disse 
que o projeto político dele 
“não é agressivo”. 

“Nossas únicas armas 
serão a verdade, a ciên- 
cia e a justiça. Trataremos 
a todos com caridade e 
sem malícia. Respeitare- 
mos aqueles que gostam 
e aqueles que não gostam 

próximas eleições presidenciais. 
Marcello Casal Jr./Agência Brasil 
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Moro não anunciou oficia 
vem. 

de nós. O Brasil é de to- 
dos os brasileiros e nosso 
caminho jamais será o da 
mentira, das verdades al- 
ternativas ou de fomen- 
tar divisões ou agressões 
de brasileiro contra brasi- 
leiro”, afirmou. 

Ex-ministro de Bolso- 
naro, Moro explicou que 
decidiu entrar no governo 
em 2019 por ter “espe- 
rança de dias melhores” e 
que se sentia “no dever de 
ajudar”. Ele afirmou que 
queria combater a corrup- 
ção, mas que não encon- 
trou o apoio do governo. 

“Quando vi meu traba- 
lho boicotado e quando foi 
quebrada a promessa de 
que o governo combateria 
a corrupção, sem proteger 
quem quer que seja, con- 
tinuar como ministro seria 
apenas uma farsa. Nunca 
renunciarei aos meus prin- 
cípios e ao compromisso 
com o povo brasileiro. Ne- 
nhum cargo vale a sua 
alma”, disse. 

Partido 
O Podemos é um par- 

tido que se diz indepen- 

o o » 

Imente se disputará a eleição do ano que 
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dente em relação ao go- 
verno de Jair Bolsonaro. 
A legenda atualmente tem 
nove senadores e 10 de- 
putados federais, e é pre- 
sidida pela deputada fede- 
ral Renata Abreu (SP). 

Candidato à Presidên- 
cia da República em 2018, 
o senador Alvaro Dias 
(Podemos-PR) foi um dos 
principais | articuladores 
da filiação do ex-juiz ao 
partido. Em discurso, 
Dias afirmou que Moro 
vem para “ressuscitar 
debaixo dos escombros 
produzidos pela corrup- 
ção e pela incompetência 
as esperanças do nosso 
povo” e “os sonhos que 
ficaram para trás”. 

“Vem para dizer que 
não admitimos o Brasil 
que temos, que roubaram 
o nosso Brasil. Vem para 
buscá-lo de volta, para 
trazer de volta o Brasil 
que merecemos, o Brasil 
que desejamos, o Brasil 
que exigimos com Sergio 
Moro na Presidência da 
República”, afirmou o se- 
nador. 
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s vereadoras Cris 
Monteiro e Janaína 

Lima, ambas do Partido 
Novo, se acusam de 
terem sido agredidas 
uma pela outra na noite 
da última quarta-feira, 
na Câmara Municipal 
de São Paulo, durante 
votação da reforma da 
Previdência da cidade. 
Nesta quinta, as duas 
registraram boletim de 
ocorrência sobre o caso. 
No fim do dia, o Novo 
suspendeu liminarmente 
a filiação das duas ve- 
readoras para apurar O 
ocorrido. 

Lima diz ter sido agre- 
dida primeiro pela co- 
lega e que “agiu em le- 
gítima defesa”. Ela pu- 
blicou no Twitter um ví- 
deo de uma câmera de 
segurança do plenário 
da Câmara. Nas ima- 
gens, Monteiro a cerca 
na descida da tribuna 
e a empurra enquanto 
Lima tenta se desvenci- 
lhar. Em seguida as 
duas desaparecem pelo 
corredor. 

“A todo momento ten- 
tei me esquivar, procurei 
refúgio em um banheiro 
próximo e fui perseguida, 
lugar onde as agressões 
contra mim ficaram mais 
intensas, foi nesse mo- 
mento que me defendi. 
Repito: agi somente em 
legítima defesa”, tuitou 
Lima. 

Monteiro, por sua vez, 

publicou uma foto nas 
redes sociais mostrando 

um hematoma em seu 

pescoço, que teria sido 
causado por Lima no ba- 
nheiro do prédio. Ela 
afirma ter sido estrangu- 
lada e que sua peruca foi 
arrancada pela colega e 
jogada no chão. 

“O que dói não são 
somente as unhadas que 
levei e os hematomas do 
estrangulamento no meu 
pescoço. O que dói é 
a humilhação, arrancar 
minha peruca e jogá-la 
no chão. Quem me co- 
nhece sabe que tenho 
alopécia, já falei sobre o 
assunto milhares de ve- 
zes e não me envergo- 
nho disso. Minha peruca 
é minha e ninguém tem 
o direito de arrancá-la a 
força”, tuitou Monteiro. 

Ao jornal O Globo, 
Lima afirmou que o de- 
sentendimento começou 
porque Monteiro não 
teria gostado do tempo 
de 30 minutos dado pela 
Presidência da Casa 
para a colega, que era 
relatora do projeto da 
previdência, discursar na 
tribuna. 

“A vereadora achou 
que havia sido tempo 
demais, porque o outro 
relator ficou só com 15 
minutos, mas a parte 

do meu relatório é mais 
complexo de se explicar. 
Por conta disso, meu 
tempo ficou maior. Mas 
ela tinha o tempo de 
fala dela garantido, no 
segundo bloco de fala 
de defesa do projeto, 
ela era a primeira ins- 
crita. Isso gerou uma 
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Vereadoras do Partido Novo se acusam 

Reprodução 

de agressão com estrangulamento, 
empurrão e arranhões em São Paulo. 

A vereadora Cris Monteiro mostra os machucados que teria sofrido 
durante agressão da vereadora Janaína Lima, que diz que foi agredida 
primeiro. 

discussão acalorada, eu 
tentei fugir, a vereadora 
me empurrou para Oo 
banheiro, onde essas 
agressões ganharam 
escala”, declara Lima, 
que registrou boletim de 
ocorrência no 15º Distrito 
Policial de São Paulo. 

Em nota da equipe 
de gabinete de Cris 
Monteiro, a vereadora 
diz que "foi agredida 
pela vereadora Janaína 
Lima, do mesmo partido, 
no banheiro ao lado 
do plenário na Câmara 
Municipal de São Paulo, 
no início da noite de 
ontem. Durante uma 
discussão entre as parla- 
mentares, ambas saíram 
do plenário e entraram 
no banheiro. Dentro do 
espaço, durante aca- 
lorada discussão, Cris 
foi empurrada contra a 
parede e agarrada pelo 
pescoço, até cair no 
chão. (...) Cris Mon- 
teiro registrou boletim 
de ocorrência e realizou 

exame de corpo de delito 

na manhã desta quinta- 
feira (11/11)”. 

O terceiro integrante 
da bancada do Novo na 
Câmara é Fernando Ho- 
liday, que disse que não 
vai se pronunciar por en- 
quanto. Nas redes soci- 
ais, Monteiro recebeu so- 
lidariedade de correligio- 
nários, como o deputado 
estadual Heni Ozi Cukier, 
e de vereadores de ou- 
tros partidos, como Ru- 
binho Nunes (PSL), Erika 
Hilton e Toninho Vespoli, 

ambos do PSOL. 
Em nota, o Novo infor- 

mou que “não corrobora 
nenhum ato de violên- 
cia”. “Outras providên- 
cias poderão ser ado- 
tadas após o esclareci- 
mento dos fatos, den- 
tro das instâncias parti- 
dárias adequadas”, con- 
clui o texto. As informa- 
ções são dos jornais O 
Globo e O Estado de S. 
Paulo. 
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Partido Novo suspende vereadoras após 
relatos de agressão física entre elas na 

Câmara Municipal de São Paulo. 
Partido Novo suspen- 

deu nesta quinta-feira 

(11) as vereadoras que se 

envolveram em uma briga no 
banheiro da Câmara Munici- 
pal de São Paulo na noite de 
quarta-feira (10). 

Em nota, o diretório naci- 
onal do partido, por meio de 
sua Comissão de Etica Par- 
tidária, informou que a sus- 
pensão da filiação de Cris 
Monteiro e Janaína Lima vai 
durar pelo menos até o fim 
da apuração sobre o episó- 
dio. De acordo com a agre- 

miação, a decisão será co- 
municada à Câmara Munici- 
pal. 

“O partido não corrobora 
com nenhum ato de violên- 
cia. Outras providências 
poderão ser adotadas após 
o esclarecimento dos fatos, 
dentro das instâncias parti- 
dárias adequadas”, informou 
o Novo nesta tarde. 

A decisão atendeu a um 

pedido do diretório munici- 
pal do partido, que informou 

estar alinhado com o posici- 

onamento do diretório esta- 

dual. 
A briga ocorreu durante a 

votação da Reforma da Pre- 
vidência municipal na noite 
desta quarta, ainda no plená- 
rio. O conflito teria sido pro- 
vocado por conta do tempo 

de fala ao microfone que 
cada uma teria, segundo in- 
formou Janaína Lima. 

De acordo com o gabi- 
nete de Cris Monteiro, após 
a discussão entre as parla- 

mentares, ambas entraram 

no banheiro e, dentro do 

espaço, durante acalorada 

discussão, a vereadora teria 
sido “empurrada contra a pa- 
rede e agarrada pelo pes- 

coço, até cair no chão”. 
Cris Monteiro, de 60 anos, 

registrou na manhã desta 

quinta um boletim de ocor- 

rência por conta da agres- 

são. 
A parlamentar diz que 

está com marcas roxas evi- 
dentes no pescoço, machu- 

cou o joelho na queda e teve 
escoriações. Ela postou em 

suas redes sociais imagens 
dos ferimentos. 

A vereadora também afir- 
mou que tem alopecia e teve 

sua peruca arrancada e piso- 

teada por Janaina durante a 

briga. 

A porta do banheiro pre- 

cisou ser arrombada e Mon- 
teiro afirma que foi socor- 

rida por uma GCM e uma as- 

sessora parlamentar, regis- 

trando boletim de ocorrência 
na 12 Delegacia de Polícia da 
Sé, no Centro da capital pau- 
lista. 

“O motivo da discussão 
que culminou em agressão 
foi um desentendimento so- 

bre o tempo de fala sobre a 
reforma da previdência muni- 
cipal, projeto que estava em 

votação ontem em plenário”, 
afirmou em nota Cris Mon- 
teiro. 

“Ela avançou no meu 

pescoço, começou a apertar, 
eu fiquei muito assustada, 

estávamos a sós no ba- 
nheiro. Ela arrancou a minha 

peruca, tanto que estou com 
a cabeça toda arranhada, 
pisou na minha peruca. 

Quando eu caí no chão fez 
um barulho estrondoso por 

causa de uma lata de lixo de 

inox, nisso as pessoas en- 

traram no banheiro”, afirmou 
Cris Monteiro. 

“A Procuradoria da Câ- 
mara abriu procedimento 

de investigação interna para 

apurar o episódio. Cris foi 
socorrida por uma GCM e 
uma assessora parlamen- 

tar. (...) Janaína saiu do 
banheiro e, em seguida, fez 
um discurso de meia hora 

no púlpito do plenário, sem 
prestar atendimento a Cris 

Reprodução 

OSUL | 32 

- 

” 

Ao fundo, à esquerda, as vereadoras Cris Monteiro e Janaina Lima 
trocam empurrões no plenário, momentos antes da briga entre elas 
no banheiro. 

Monteiro”, completou. 

A vereadora Janaína Lima 
afirmou, por meio da asses- 

soria de imprensa, que é 
falsa a tentativa de esgana- 

dura. Segundo ela, a con- 

fusão entre as duas parla- 

mentares do Partido Novo 

começou ainda no plenário, 
quando Cris Monteiro não 
quis aceitar o acordo da ban- 

cada que dava a ela 15 minu- 

tos de discurso. 

Lima afirmou que, ainda 

em plenário, foi empurrada 
pela colega nas escadas e 

que, no banheiro da Câmara, 
a Situação ficou insustentá- 
vel e ela só tentou se defen- 
der das agressões sofridas 

pela companheira de par- 

tido, agindo totalmente em 
legítima defesa. 

Nas redes sociais, Ja- 

naína também mostrou as 
marcas da agressão que so- 
freu da colega. 

Lima registrou um bole- 
tim de ocorrência contra a 

colega de bancada e já pe- 
diu que a Câmara Municipal 
apure o caso. 

No boletim de ocorrên- 
cia a vereadora alega que foi 
agarrada pelos braços e em- 

purrada no banheiro, ficando 

com os braços presos na pa- 

rede, o que causou lesões 

aparentes na parte inferior. 
“Após a fala dos relato- 

res ela seria a primeira a fa- 

lar, então, realmente, foi um 

ato de infantilidade. Nesse 
momento ela tenta justificar 

seu ato pronunciando calú- 
nias ao meu respeito. Todo 

o meu ato foi de legítima de- 
fesa, tenho vídeo, tenho pro- 
vas, vim na Justiça, fiz um 

boletim de ocorrência, corpo 
de delito e estou com a ver- 

dade”, disse Janaína Lima. 
A vereadora declarou 

ainda que pretende levar 

o episódio à Justiça e vai 
pedir que o Partido Novo em 

São Paulo tome providências 
internas sobre o ocorrido. 

Por meio de nota, o presi- 

dente da Câmara Municipal, 
vereador Milton Leite (DEM), 

afirmou que “acompanha o 
caso envolvendo as duas ve- 

readoras do Novo e tomará 
as medidas cabíveis”. 

“Não admito nenhuma 

agressão dentro deste es- 
paço democrático que é a 
Câmara. Todo tipo de vio- 
lência é lamentável”, disse a 
nota. As informações são do 
portal de notícias G1. 
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Delegada da Polícia Federal responsável 
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por extradição de blogueiro é exonerada. 
delegada da PF 
(Polícia Federal) 

Silvia Amelia da Fon- 
seca foi exonerada na 
quarta-feira (10) do 
cargo de diretora do 
DRCI (Departamento 
de Recuperação de 
Ativos e (Cooperação 
Jurídica Internacional). 
A demissão, assinada 
pelo ministro da Casa 
Civil, Ciro Nogueira, 
foi vista dentro da PF 
como uma represália 
ao andamento do pro- 
cesso de extradição do 
youtuber bolsonarista 
Allan dos Santos, do 
canal Terça Livre. 

Em nota, o Ministé- 
rio da Justiça e Segu- 
rança Pública afirmou 
que a troca de Amélia 
faz de “parte de ajustes 
naturais de equipe da 
nova gestão da Secre- 
taria Nacional de Jus- 
tiça”, ligada à pasta. A 
Secretaria Nacional de 
Justiça é chefiada por 
Vicente Santini. Ho- 
mem de confiança dos 
Bolsonaro, Santini foi 
secretário adjunto de 
governo até janeiro de 
2020, quando foi exo- 
nerado por usar um 
voo da FAB para viajar 

à Índia. Depois, pas- 
sou pelo Meio Ambi- 
ente e pela Secretaria- 
Geral da Presidência 
da República na condi- 
ção de assessor. 

O processo de ex- 
tradição é um rito para 
dar cumprimento a de- 
cisões judiciais. A prin- 

cípio, cabe ao DRCI 
apenas cumprir a or- 
dem, além de outros 
procedimentos de co- 
operação com auto- 
ridades estrangeiras, 
como, por exemplo, 
para a recuperação 
de dinheiro bloqueado 
por suspeita de lava- 
gem no exterior. Ca- 
sos emblemáticos da 
Operação Lava Jato, 
como a descoberta 
das contas na suíça de 
Eduardo Cunha, ocor- 
reram a partir de comu- 
nicações de autorida- 
des suíças ao DRCI. O 
ministério não afirmou 
quem será o próximo 
titular do cargo. 

Milícias digitais 

No caso de Allan 
dos Santos, ele é alvo 
de um mandado de 
prisão e extradição do 
ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF). 
A decisão se deu no 
âmbito do inquérito 
das milícias digitais. O 
ministro acolheu um 
pedido da PF, que 
recebeu parecer con- 
trário da Procuradoria- 
Geral da República. 
Em seu pedido, a de- 
legada Denisse Ro- 
sas Ribeiro afirmou 
que Santos integra or- 
ganização criminosa 
voltada à prática dos 
crimes de ameaça, 
incitação à prática de 
crimes, calúnia, difa- 
mação, injúria e ou- 

Divulgação 

A delegada da Polícia Federal Silvia Amelia da Fonseca foi exonerada 
do cargo de diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e 
Cooperação Jurídica Internacional. 

tros, com o objetivo 
de auferir vantagem 
econômica oriunda da 
monetização e de do- 
ações e tendo como 
consequência a de- 
sestabilização do Es- 
tado Democrático de 
Direito”. 

Na PF, segundo o 
jornal O Estado de S. 
Paulo, a ação foi in- 
terpretada como mais 
uma investida do go- 
verno em aparelhar 
os órgãos ligados à 
investigações. Um 
caso lembrado é o do 
delegado-geral Paulo 
Maiurino, que, pouco 
tempo depois de as- 
sumir o cargo, propôs 
a retirada da autono- 
mia de delegados para 
investigar autoridades, 
em investigações mais 
sensíveis. A ideia é que 
estes procedimentos 
sejam controlados pela 
cúpula da PF. Pessoas 
próximas de Maiurino, 
porém, afirmam que 
esta centralização é 

necessária para que ao 
menos a cúpula tenha 
conhecimento destas 
investigações mais re- 
levantes. Também afir- 
mam haver exageros 
nas críticas à proposta. 

Na semana pas- 
sada, O presidente Jair 
Bolsonaro prestou de- 
poimento no inquérito 
que investiga se ele 
tentou interferir nos 
trabalhos da Polícia 
Federal. Na oitiva, ele 
negou interferência na 
corporação e disse que 
o ex-ministro Sérgio 
Moro vinculou mudan- 
ças à indicação para 
o STF. A investida do 
presidente para tirar O 
então chefe da PF foi o 
pivô da crise que levou 
a saída do ex-juiz da 
Lava Jato do governo. 
As informações são do 
jornal O Estado de S. 
Paulo. 
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BNDES quer arrecadar 500 milhões de 
reais para restaurar florestas nativas. 
BNDES (Banco Naci- 
onal de Desenvolvi- 

mento Econômico e So- 
cial) lançou, na quarta- 
feira (10), a Iniciativa Flo- 
resta Viva, com a qual es- 
pera arrecadar até 500 mi- 
lhões de reais para ala- 
vancar ações de reflores- 
tamento no País. O ob- 
jetivo é conceder apoio fi- 
nanceiro a projetos de res- 
tauração florestal com es- 
pécies nativas e com siste- 
mas agroflorestais nos vá- 
rios biomas do território 
brasileiro. “A arrecadação 
será feita por meio de mat- 
chfunding, modelo de fi- 
nanciamento que junta re- 
cursos não reembolsáveis 
do BNDES com os de ou- 
tras instituições apoiado- 
ras. Em sua primeira fase, 
a Floresta Viva disporá de 
pelo menos R$ 140 mi- 
lhões — sendo até 50% do 
Banco -, podendo chegar 
a R$ 500 milhões ao fi- 
nal da segunda fase”, infor- 
mou o banco. 

Para viabilizar a inici- 
ativa, o BNDES realizou 
conversas com mais de 
40 empresas. Entre es- 
sas organizações, já confir- 
maram participação Petro- 
bras, Coopercitrus, Grupo 
Heineken, Itaipu Binacio- 
nal - em parceria com 

o governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul —, Phi- 
lip Morris Brasil e Vale, por 
meio do Fundo Vale. Ou- 
tras instituições estão em 
negociação para aderir ao 
projeto. 

“A Iniciativa Floresta 
Viva sintetiza compromis- 

sos concretos dos nossos 
parceiros e do BNDES, 
para juntos realizarmos 
ações de restauração de 
florestas e de outras fisio- 
nomias de vegetação nos 

biomas brasileiros, o que 
contribui para a manuten- 
ção da sua riqueza em 
termos de biodiversidade 
e captura de carbono”, 
explica Petrônio Cançado, 
diretor de Crédito a In- 
fraestrutura do BNDES e 
responsável pelo Departa- 
mento de Relacionamento 
de Impacto com o Setor 
Corporativo. “Além disso, 
também daremos uma re- 
levante contribuição na re- 
cuperação de bacias hídri- 
cas por meio do restauro 
de mananciais, tão caros 
ao País, especialmente 
para garantir a segurança 
de abastecimento das 

pessoas e dos negócios 
que empregam milhares 

de brasileiros. Por conta 
dessa missão de desenvol- 
vimento, clara e relevante, 

esperamos alavancar ao 
longo de sete anos R$ 
500 milhões, sendo até 
R$ 250 milhões do BNDES 
e o restante de parceiros 
do setor corporativo ou 
público.” 

Segundo o diretor de 
Crédito Produtivo e So- 
cioambiental do Banco, 
Bruno Aranha, a Floresta 
Viva ajudará a impulsionar 
o setor de restauração 
ecológica e as empresas 
brasileiras na transição 
justa para uma economia 
neutra em carbono. “Com 
essa iniciativa, nossa ex- 

pectativa é reflorestar entre 
16 mil e 33 mil hectares 
com espécies nativas e 
biodiversidade, podendo 
capturar cerca de 9 mi- 
lhões de toneladas de COZ 
equivalente ao longo da 
vida dos projetos”, afirma. 

Por intermédio de cha- 
mada pública, será seleci- 
onado um parceiro gestor 
para a iniciativa, o que de- 
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O objetivo é conceder apoio financeiro a projetos de restauração flo- 
restal com espécies nativas e com sistemas agroflorestais nos vários 
biomas do território brasileiro. 

verá ocorrer até o final de 
2021. Ele ficará respon- 
sável pela organização do 
processo de seleção pú- 
blica dos projetos a se- 
rem apoiados - cuja pri- 
meira chamada deve ser 
realizada no primeiro tri- 
mestre de 2022. Terá 
ainda, entre outras, a atri- 
buição de receber os re- 
cursos do BNDES e das 
demais instituições apoia- 
doras e repassá-los para 
os projetos contemplados, 
acompanhar sua aplicação 
e monitorar os resultados. 

Serão apoiados pro- 
jetos que tenham como 
finalidade a restauração 
ecológica de áreas enqua- 
dradas em uma ou mais 
destas categorias:  Uni- 
dade de Conservação da 
Natureza (UCs), de posse 
ou domínio públicos; áreas 
de Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN), 
com exceção daquelas 
constituídas como parte 
de acordos  extrajudici- 
ais, condicionantes/termos 
de licenciamentos e/ou 
compensação ambiental 
ou por determinação judi- 
cial; áreas de Preservação 
Permanente (APP) e de 

Reserva Legal (RL) em 
assentamentos da reforma 
agrária e em propriedades 
privadas de até quatro mó- 
dulos fiscais, devidamente 
inscritos no Cadastro Am- 
biental Rural (CAR); e 
áreas em terras indígenas, 
territórios quilombolas e 
de outras comunidades 
tradicionais. 

Cada projeto contem- 
plado receberá um inves- 
timento de, no mínimo, 
R$ 5 milhões. Os recur- 
sos poderão ser emprega- 
dos, por exemplo, na aqui- 
sição de sementes, mu- 
das, insumos, equipamen- 
tos e cercas; na implan- 
tação ou ampliação de vi- 
veiros de mudas; em ca- 
pacitação profissional; e 
no pagamento de mão de 
obra, pesquisas, estudos 
e serviços técnicos neces- 
sários à execução do pro- 
jeto. Entre os itens passí- 
veis de apoio, também es- 
tão as atividades para ela- 
boração, aprovação, vali- 
dação, verificação e emis- 
são de créditos de car- 
bono, quando associadas 
a realização dos objetivos 
do projeto. 
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s desafios do Enem 
(Exame Nacional do 

Ensino Médio) deste ano 
vão muito além do con- 
teúdo das provas. Os es- 
tudantes se veem agora 
as voltas com uma ines- 
perada crise no Inep (Ins- 
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira), organiza- 
dor do concurso, o que 
pode elevar ainda mais o 
nível de estresse dos can- 
didatos, diz a psicóloga Ta- 
litha Nobre, especializada 
no atendimento de adoles- 
centes e coordenadora do 
Centro de Apoio à Família 
do Grupo Prontobaby. 

“Este conflito interno 
fragiliza a imagem do 
programa e pode gerar 
mais insegurança entre os 
candidatos. Em meio a 
um desafio grande, que 
é a escolha de carreira e 
a expectativa por um bom 
resultado, a crise no Inep 
acaba sendo mais um fator 
que geral ansiedade”, diz. 

Além da debandada 
de organizadores, os es- 
tudantes também enfren- 
tam dúvidas a respeito da 
aplicação da prova, que 
será feita em duas etapas. 
A primeira acontece ao 
longo das duas próximas 
semanas, e a segunda, em 
janeiro, é destinada aos 
estudantes que haviam 
se inscrito no Enem do 
ano passado com isen- 
ção de taxas, mas não 
compareceram ao local 
de exame. Eles tiveram a 
oportunidade de se candi- 
datarem novamente, após 
o período regulamentar, 
por decisão do Supremo 
Tribunal Federal. 

“Quando se tem duas 
provas, sempre fica a dú- 
vida. Será que terão o 
mesmo nível de dificul- 
dade? Se eu fizer a pri- 

meira e for mal, e perce- 
ber que iria bem na outra? 
Isso tudo provoca insegu- 
rança”, diz a estudante Isa- 
bel Oliveira, candidata do 
Rio de Janeiro. 

Por conta destes percal- 
ços, Talitha e a médica Pa- 
trícia Rezende, também do 
Grupo Prontobaby, reco- 
mendam algumas atitudes 
que podem contribuir para 
dias mais tranquilos antes 
das provas. As profissi- 
onais listaram dicas que 
vão desde o que fazer em 
momentos em que a an- 
siedade surge até o que 
se deve comer às véspe- 
ras do exame para garantir 
energia. 

Dicas 

— Sono: Dormir bem 
nos dias que antecedem 
as provas é fundamen- 
tal. O sono regula fun- 
ções importantes do or- 
ganismo, como aprendiza- 
gem, concentração, capa- 
cidade de raciocínio lógico 
e abstrato. Se o candi- 
dato não dorme bem, cer- 
tamente vai sofrer impacto 
na produção no dia da 
prova. 

— Respiração: Existe 
um processo que ajuda 
muito no controle da an- 
siedade. Para ficar mais 
calmo, pode-se usar uma 
técnica que ajuda também 
na concentração.  Talitha 
explica que basta inspirar 
pelo nariz profunda e lenta- 
mente, contraindo o corpo 
ao mesmo tempo. Deve- 
se segurar o ar por alguns 
segundos e depois soltá- 
lo bem devagar pela boca, 
descontraindo o corpo. O 
ritual deve ser repetido por 
alguns minutos para o can- 
didato se organizar me- 
lhor, relaxar, e trabalhar a 
concentração. 

— Alimentação: Na vés- 
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Veja dicas para diminuir o estresse e a 
ansiedade antes do Enem deste ano. 

Divulgação 

tas 

DT 

Os desafios do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano 
vão muito além do conteúdo das provas. 

pera da prova e no dia do 
exame, não se deve ter 
uma alimentação rica em 
gordura. A refeição pe- 
sada faz com que o san- 
gue seja desviado para O 
trato digestivo para fazer 
a digestão, o que pro- 
voca sonolência. Os can- 
didatos devem apostar em 
uma alimentação balance- 
ada, sem abrir mão dos 
carboidratos, que garan- 
tem mais energia. Para o 
local do exame, não es- 
queça de levar água, um 
isotônico, barras de cereal 
ou chocolate para um lan- 
che. 

— Rotina prazerosa: Nos 
dias anteriores, assistir a 
um filme, ler um livro que 
não seja de estudo, é uma 
boa alternativa para rela- 

xar. É importante que não 
se dediquem apenas aos 
estudos nos dias que ante- 
cedem as provas. 

— Exercícios físicos: Fa- 
zer atividades físicas ajuda 
a liberar endorfina, que 
provoca uma sensação de 
bem-estar. Por isso, in- 
vestir em caminhadas le- 
ves ou esportes é uma boa 
ideia. Quem se exercita 
regularmente também tem 
ganhos na concentração, 
na memória. 

— Meditação e Yoga: 
As duas atividades ajudam 
não só na questão do foco, 
mas no controle da ansi- 
edade. Hoje, é possível 
encontrar vários exercícios 
on-line. Dedique-se a eles. 

— Nada de álcool: Pode 
aparentar que relaxa, mas 
altera os ciclos do sono. 
Os candidatos que têm 
idade para consumir be- 
bidas alcoólicas, devem 
evitá-las. 

— Organização: Pense 
em tudo que pode cau- 
sar desconforto no dia da 
prova, como fome, frio, e 
se prepare. Leve casaco, 
uma fruta, para evitar situ- 
ações que podem levar a 
um estresse além a prova 
em si. 

"* — Questões mais fáceis: 
E normal que o candidato 
se sinta inseguro no mo- 
mento da prova. Caso 
ele se dedique primeiro às 
perguntas mais complica- 
das, é natural que fique 
mais ansioso. Por isso, 
começar pelas perguntas 
mais fáceis é uma boa al- 
ternativa para deixar o es- 
tudante mais seguro. As 
informações são do jornal 
O Globo. 
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Superior Tribunal de Justiça anula 
transferência de imóvel feita por 
meio de procuração particular. 

m atenção ao princí- 
pio da simetria das 

formas (Código Civil, 

artigo 657), os atos que 
visem a constituição, 
transferência, modifica- 
ção ou renúncia de direi- 
tos reais sobre imóveis 
de valor superior a 30 
vezes o maior salário 
mínimo do país exigem 
procuração por instru- 
mento público. 

Com esse entendi- 
mento, a Quarta Turma 
do STJ (Superior Tribu- 
nal de Justiça), por mai- 
oria, manteve acórdão 
do TJDFT (Tribunal de 
Justiça do Distrito Fede- 
ral e dos Territórios) que 
anulou uma transferên- 
cia de imóvel posterior 
ao falecimento da propri- 
etária, em razão de ter 
sido realizada por meio 
de procuração particular. 

O recurso teve ori- 
gem em ação ajuizada 
pelos sobrinhos da pro- 
prietária para anular a 
venda do imóvel, feita 
por outro sobrinho a ter- 
ceiros. Os autores da 
ação sustentaram a nuli- 
dade da procuração par- 
ticular em causa pró- 
pria, outorgada seis me- 
ses antes do falecimento 
da dona do imóvel, de 
82 anos, argumentando 
que teria havido uma 
fraude contra os demais 
herdeiros. 

O TJDFT considerou 
a transferência do imó- 
vel inválida, uma vez 
que não foi realizada por 

meio de procuração pú- 
blica. No entanto, enten- 

deu que os compradores 
agiram de boa-fé, mo- 
tivo pelo qual manteve a 
venda e determinou que 
a questão fosse resolvida 

por perdas e danos. 
A autora do voto que 

prevaleceu no julga- 
mento, ministra Isabel 

Gallotti, lembrou que o 
artigo 108 do Código Ci- 
vil estabelece que, “não 
dispondo a lei em con- 
trário, a escritura pública 
é essencial à validade 
dos negócios jurídicos 
que visem à constituição, 
transferência, modifica- 
ção ou renúncia de direi- 
tos reais sobre imóveis 
de valor superior a 30 
vezes o maior salário 
mínimo vigente no país”. 

A magistrada desta- 
cou que, para o TJDFT, 

“tendo havido apenas 
uma procuração particu- 
lar, sem qualquer regis- 

tro, antes do falecimento 
da proprietária, a qual 
não possui o condão de 
transferir a propriedade 
do bem, nos termos do 
artigo 1.245 do Código 
Civil, não há como preva- 
lecer o negócio jurídico 
objeto dos autos”. 

Princípio da 
simetria 

Na avaliação de Gal- 
lotti, o TJDFT acertou 
ao estabelecer que a 
procuração deveria se 
revestir da forma pública, 
nos termos do artigo 108 
do Código Civil - o qual 

Reprodução 

Quarta Turma do STJ manteve acórdão do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios. 

prestigia a segurança 
nas relações jurídicas. 
Ão citar a doutrina sobre 
o assunto, a ministra res- 
saltou que não é válida a 
procuração redigida em 
instrumento | particular 

mediante a qual se pre- 
tende realizar negócio 
que exija instrumento 
público (CC, artigo 657). 

“Em atenção ao prin- 
cípio da simetria das for- 
mas, a procuração para 

a transferência do imó- 
vel ora em litígio — ato 
cuja exigência de ins- 
trumento público é es- 
sencial para a sua va- 
lidade - deve ter ne- 
cessariamente a mesma 
forma pública para ele 
exigida, sob pena de não 
atingir os fins aos quais 
se presta, notadamente 
porque é nulo o negó- 
cio jurídico quando não 
revestir a forma prescrita 
em lei, nos termos do ar- 
tigo 166, IV, do Código 
Civil”, disse. 

Para a ministra, se a 

regra do artigo 108 do 
Código Civil vale para 
os instrumentos de man- 
dato em geral destina- 
dos à celebração de ne- 
gócios jurídicos depen- 
dentes de escritura pú- 
blica, os quais podem 
ser revogados unilateral- 
mente pelo outorgante, 
com maior razão ainda 
deverá ser seguida no 
caso de procuração em 
causa própria (Código 
Civil, artigo 685). 

“Isso porque tal tipo 
de mandato é irrevogá- 
vel, não se extingue pela 
morte de qualquer das 
partes, sendo isento o 
mandatário de prestar 
contas, podendo transfe- 

rir para si os bens móveis 
ou imóveis objeto do 
mandato, obedecidas as 
formalidades legais”, ex- 
plicou. As informações 
são do STJ. 
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Juiz reconhece prescrição e cancela 
suspensão do direito de dirigir. 

evido ao decurso 

do prazo prescrici- 

onal trienal, o Juizado 

Especial da Fazenda 

Pública do Rio de Ja- 
neiro cancelou a pe- 

nalidade de suspensão 

do direito de dirigir por 

um ano, aplicada a um 

motorista pelo Detran- 

RJ (Departamento Es- 

tadual de Trânsito do 
Rio de Janeiro). 

O motorista foi au- 
tuado após se recusar 
a passar pelo teste do 

bafômetro. Ele passou 
a responder um pro- 

cesso administrativo e 

recebeu a punição. 
Em julho de 2014, 0 

autor interpôs recurso 
ao Cetran-RJ (Conse- 
lho Estadual de Trân- 
sito do Rio de Janeiro), 

última instância admi- 
nistrativa. O julga- 
mento, no entanto, só 
ocorreu em junho de 
2019. 

O juiz João Felipe 
Nunes Ferreira Mou- 
rão lembrou que, con- 

forme o Código de 
Trânsito Brasileiro, a 
autoridade de trânsito 
tem 30 dias para julgar 

OS recursos adminis- 

trativos. No primeiro 
dia útil após o fim 
deste período, inicia- 
se O prazo prescri- 

cional de três anos, 
como previsto pela 

Lei 9.873/1999 e pela 
Resolução 619/2016 

Reprodução 

Decisão é do Juizado Especial da Fazenda Pública do Rio de Janeiro. 

do Contran (Conselho 
Nacional de Trânsito). 

“Como se infere 
dos autos, sustenta 

a autora a ocorrência 
de prescrição intercor- 
rente com relação à 
pretensão estatal em 

puni-la em razão de 

suposto acúmulo de 
pontos decorrentes de 
infrações de trânsito 
acima do montante 

total admitido pelo 
Código de Trânsito, 
tendo em vista que 

o julgamento do re- 

curso interposto ao 

CETRAN teria demo- 
rado mais de 3 anos. 

(...) Como dali se in- 
fere, a autora interpôs 
seu recurso adminis- 
trativo em 09/07/2014, 
somente sendo este 

julgado em 17 de ju- 

nho de 2019, quase 

cinco anos após e já 
muito após o decurso 
do prazo prescricional 

trienal. Nos termos do 

artigo 285 e 288 do 
CTB, a autoridade de 
trânsito terá o prazo 
de 30 (trinta) dias, sem 
prorrogações, para jul- 
gar os recursos admi- 

nistrativos remetidos 

a JARI ou CETRAN. 

Considerando que Oo 
prazo para decisão 
inicia-se no ato do 

recebimento do pro- 

cesso administrativo 

pelo órgão julgador, 
a contagem do prazo 

prescricional ocorre no 

primeiro dia útil após 
O término do prazo de 
30 (trinta) dias, a partir 

de quando tem início 
O prazo prescricional 

trienal previsto no 81º, 

do artigo 1º, da Lei 
n. 9873/99, aplicá- 
vel por força do que 

dispõe o artigo 33 da 
Resolução CONTRAN 
n. 619/2016. Assim, 

considerando não só 
o reconhecimento do 

réu com relação ao 

pleito, como também 
o decurso do lapso 

temporal de 3 anos 

após a interposição do 
referido recurso sem o 

devido julgamento, há 
que se reconhecer ter 

ocorrido a prescrição 

intercorrente, devendo 

assim ser cancelado 

o referido processo 
administrativo e, em 

consequência, a pena- 
lidade ali aplicada”, diz 

o magistrado. 

No caso concreto, 

o julgamento ocorreu 
quase cinco anos de- 

pois da interposição do 
recurso administrativo, 

ou seja, “muito após o 
decurso do prazo pres- 

cricionaltrienal”. Atuou 

no caso o advogado 
Marcus Vinicius Reis, 

sócio do escritório Reis 
Advogados. As infor- 
mações são da Revista 
Consultor Jurídico. 
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Golpes devem crescer 50% na Black 
Friday; saiba como se proteger. 

Black Friday —- uma 
das datas mais es- 

peradas pelo varejo 
— vem atraindo cada 

vez mais consumidores 
interessados em ofer- 

tas, especialmente nas 

compras pela internet. 

O evento deste ano 

está marcado para O 
próximo dia 26, a úl- 
tima sexta-feira do mês, 
mas as lojas virtuais já 
começaram a divulgar 

descontos nos preços 
de seus produtos. A 

aproximação da data, 
porém, acendeu o sinal 
de alerta para a pos- 

sibilidade de aumento 

do número de fraudes 
e das tentativas de gol- 
pes. As ações mais 

comuns, alertam espe- 

cialistas, são a criação 
de páginas falsas que 
simulam e-commerce, 

promoções fraudulentas 
e perfis falsos em redes 
sociais. 

De acordo com a 

ClearSale, empresa es- 
pecializada em soluções 
antifraude, essas práti- 
cas devem crescer 52% 
na Black Friday de 2021. 
Em quantidade de tenta- 
tivas, em 2020, houve 

22.467 pedidos frau- 
dulentos, sendo 9.822 

no dia 26 e 12.645 no 

dia 27. Já para 2021, 
a estimativa é que O 
e-commerce registre 
34.089 pedidos fraudu- 
lentos, sendo 14.834 no 

dia 25 e 19.255 no dia 

26. 

“Nosso estudo mos- 
tra que as fraudes vão 
representar (0,88% dos 

pedidos no dia 25 de no- 

vembro e 0,50% no dia 
26 de novembro. Asten- 

tativas de golpe serão 
altas, mas o aumento 

em relação aos pedi- 

dos regulares faz com 
que os percentuais se- 

jam baixos em relação 
ao volume total”, afirma 

Omar Jarouche, diretor 

de Marketing e Solu- 

ções. 
Luiz Pavão,  vice- 

presidente B2C da lIn- 
fracommerce, explica 

que Oo simples acesso 

a um link enviado por 

mensagem pode ser 
suficiente para que Oo 

consumidor tenha seus 
dados vazados, especi- 

almente de plataformas 

de compras, como car- 
tão de crédito e CPF: 
“Ficar atento aos links 

enviados e compartilha- 
dos pelos grupos de 

mensagens é impor- 
tante para evitar ter car- 

tões e dados clonados. 

Outro ponto que vale 
ter atenção especial é 
que a maioria dos sites 

e dos aplicativos dá 
uma pontuação para O 

vendedor com base nas 

avaliações dos próprios 
compradores. Então, 
antes de fechar a com- 
pra, é essencial que os 
consumidores olhem 

para isso”, recomenda 
Luiz Pavão. 

Veja abaixo dez dicas 
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A Black Friday vem atraindo cada vez mais consumidores interessa- 
dos em ofertas, especialmente nas compras pela internet. 

para evitar cair em gol- 
pes da Black Friday: 

— 1. Dê preferên- 
cia para usar os cartões 
virtuais para fazer suas 

compras on-line. 

— 2. Sempre confira O 
valor na maquininha de 

cartão antes de digitar a 
sua senha. 

— 3. Se for pagar 
a compra com boleto, 

confira quem é a em- 
presa beneficiária que 
aparece no momento do 
pagamento do boleto, 
no aplicativo ou site do 
banco. Se o nome for 

diferente da marca ou 
empresa onde a compra 
foi feita, a transação não 
deve ser concluída. 

— 4. Após uma com- 
pra presencial, sempre 

confira se o cartão de- 

volvido é realmente o 
seu cartão. 

— 5. Cuidado ao clicar 

e só clique em links se 
tiver certeza de que esse 

é seguro. 
— 6. Ao utilizar si- 

tes de busca, verifique 

o endereço (URL) para 
garantir que se trata do 
site que deseja acessar. 
Fraudadores utilizam-se 
de “links patrocinados” 

para ganhar visibilidade 
nos resultados de bus- 
cas. 

— 7. Dê preferência a 
sites conhecidos. Verifi- 
que a reputação de sites 
não conhecidos, lendo 

comentários de clientes 
que já utilizaram as pla- 
taformas. 

— 8. Não clique em 

links | desconhecidos. 

Desconfie das promo- 

ções cujos preços se- 
jam muito menores que 
o valor real do produto. 

— 9. Não preen- 

cha formulários com da- 
dos pessoais para ter 

acesso as promoções 
da Black Friday. 

— 10. Nunca use 

um computador público 
ou de um estranho para 
efetuar compras e digi- 
tar seus dados bancá- 
rios. As informações 
são do jornal Extra. 
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Mulher é condenada por ofensa 
publicada com perfil falso no Facebook. 

Rá Mp: | DANI 
Reprodução 

publicação de con- 
teúdo ofensivo nas 

redes sociais traz gran- 
des transtornos e prejuí- 
zOs à vítima e, portanto, 
gera dever de indeni- 
zar. Assim entendeu a 
92 Câmara de Direito Pri- 
vado do Tribunal de Jus- 
tiça de São Paulo ao re- 
formar sentença de pri- 
meiro grau e condenar 
uma mulher ao paga- 
mento de indenização 
por danos morais e ma- 
teriais por ofensas con- 
tra sua ex-chefe, publi- 

cadas no Facebook por 
meio de um perfil falso. 

A vítima das ofensas 
propôs, inicialmente, 
demanda para identifi- 
car os dados do usuário 
responsável pelo perfil 
falso. Constatou-se, en- 
tão, que foram usados o 

computador e a linha te- 
lefônica de propriedade 
da ré para acesso ao 
perfil, o que deu origem 
a ação indenizatória. 

Ão acolher o recurso 

da autora, O relator, de- 
sembargador José Apa- 

rício Coelho Prado Neto, 
afirmou que o fato de o 
computador e a linha te- 
lefônica da ré terem sido 
usados para acessar O 
perfil falso são suficien- 
tes para responsabilizá- 
la pelo ato ilícito, a me- 
nos que provasse que O 
uso se deu por terceiro, 
O que não ocorreu. 

“Para a configuração 
da responsabilidade ci- 
vil por ato ilícito são 
exigidos três requisitos 
essenciais, a saber: O 
primeiro é a conduta 
do agente, que há de 
ser sempre contrária 
ao direito, na medida 
em que quem atua na 
conformidade do orde- 
namento jurídico não 
O infringe, antes é por 
ele protegido. O se- 
gundo requisito, nessa 
ordem de ideias, é o 
dano ou o resultado le- 
sivo experimentado pelo 
ofendido e, por último, 
como terceiro requisito, 

o nexo de causalidade, 
isto é, O liame ou vín- 
culo entre a conduta 
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A publicação de conteúdo ofensivo nas redes sociais traz grandes transtornos e prejuízos à vítima e, portanto, gera dever de indenizar. 

ilícita ou contrária ao 
direito e o resultado 
lesivo experimentado 
pelo ofendido. No caso 
específico dos autos, é 
importante ressaltar que 
restou incontroverso 

que o computador e 
a linha telefônica de 
propriedade da ré foram 
utilizados para acessar a 
conta responsável pelos 
ataques contra a autora- 

apelante, circunstân- 
cia suficiente para sua 

responsabilização pelo 
ato ilícito, a menos que 
conseguisse comprovar 
que a utilização se deu 
por terceiro”, disse. 

“Desse modo, revela- 
se evidente que os da- 
nos morais suportados 
pela autora, porque não 

se desconhece que a 
veiculação de dizeres 
e conteúdos ofensivos 
traz grandes transtor- 
nos e prejuízos, espe- 
cialmente junto à co- 
munidade e grupos de 
amigos, dispensando 
até mesmo provas, por 
ser público e notório, 

merecendo a devida 
reparação, de conformi- 
dade com o artigo 5º, 
inciso X, da Constituição 
Federal, cumulado com 
artigo 186 do Código 
Civil”, afirmou. 

Além da indenização 
por danos morais, no va- 
lor de R$ 10 mil, o de- 

sembargador condenou 
a ré a ressarcir a au- 
tora pelos valores gas- 
tos para identificação do 
perfil falso, “pois cuida- 
se de prejuízo material 
decorrente do mesmo 
ato ilícito cometido pela 
ré-apelada”. 

Por outro lado, Oo re- 
lator negou o pedido de 
retratação pública por 
não se tratar de veículo 
de imprensa, mas sim 

de conteúdo produzido 
por uma usuária do Fa- 
cebook, “sendo inapli- 
cáveis as regras da Lei 
13.188/2015 à espécie”. 
A decisão se deu por 
unanimidade. As infor- 
mações são da Revista 
Consultor Jurídico. 
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Mulher fica com faca presa no 
pescoço após ser agredida em 
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Jurerê, em Florianópolis. 
ma mulher de 

20 anos ficou 

com uma faca presa 

ao pescoço após 
ser agredida em dJu- 

rerê, em Florianópolis 
(SC), na manhã desta 
quinta-feira (11). Ela 
foi levada ao hospital 

e o suspeito, de 39 

anos, foi preso. A Po- 

lícia Civil trata O caso 
como tentativa de ho- 

micídio, informou o 
delegado Ênio Matos. 

A Polícia Militar foi 
chamada por volta das 

8h. No local, os po- 

liciais encontraram a 

mulher com a faca 
no pescoço, além de 
outros ferimentos no 

corpo. 

Em seguida, che- 
gou o Corpo de Bom- 
beiros Militar e uma 

equipe do Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu). A 
mulher foi levada ao 

Hospital Celso Ramos, 
em Florianópolis, em 
“estado crítico”. 

O suspeito disse ao 
delegado que foi fazer 

um serviço para a ví- 
tima e cobrou o pa- 

gamento de serviços 

anteriores. Ela teria 

se recusado a pagar, 

os dois tiveram uma 

briga. Ainda segundo 
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Episódio ocorreu em Jurerê, em Florianópolis (SC), na manhã desta quinta-feira (11). 

a versão do suspeito, 

ela foi para cima dele 

com a faca, que era 

da casa, e ele con- 

seguiu pegar para se 

defender. Segundo a 
polícia, o homem te- 

ria esfaqueado a mu- 

lher e, posteriormente, 

subtraído dinheiro da 
casa da vítima. 

No final da tarde 

desta quinta-feira, em 

ação conjunta reali- 
zada pela Delegacia 

de Repressão a Rou- 

bos e a Polícia Militar, 
o homem foi locali- 

zado e levado à Cen- 
tral de Plantão Policial 

da Capital, onde foi 
realizado auto de pri- 

são em flagrante pelo 
crime de latrocínio ten- 
tado. “O preso será 
encaminhado ao Pre- 

sídio da Capital, onde 

ficará à disposição do 
Poder Judiciário”, in- 
formou a Polícia Civil. 

De acordo com in- 

formações da Polícia 
Militar, houve perda de 

sangue e a jovem che- 
gou ao hospital já in- 
consciente. Antes de 

perder a consciência, 
porém, ela informou 
a família que o autor 
do crime havia sido O 

jardineiro, conhecido 

da família. A jovem 
passou por cirurgia e 

até esta quinta-feira 
estava na UTI, sedada. 

A quantia de dinheiro 

levada pelo homem 

não foi informada pela 

polícia. 
A audiência de cus- 

tódia do homem é 
nesta sexta-feira (12). 

Não houve violência 
sexual ou roubo no 

crime, conforme o de- 

legado. O suspeito é 
de Jaguarão, no Rio 
Grande do Sul. 

Ainda segundo o 

delegado responsável 
pelo caso, as investi- 

gações continuam e 
as oitivas começaram 

a ser feitas na noite 

desta quinta-feira. 

A Secretaria da 

Saúde de Santa Cata- 
rina afirmou que não 
divulga informações 
sobre pacientes que 

estejam em hospitais 

da rede estadual. As 
informações são do 
portal de notícias G1, 
da Polícia Civil de 
Santa Catarina e do 
site ND+. 
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Jornal de Portugal destaca crianças 
portuguesas que “só falam brasileiro”. 

ma matéria publi- 
cada pelo jornal por- 

tuguês Diário de Notí- 
cias, um dos mais tradici- 
onais veículos impressos 
de Portugal, na quarta- 
feira (10), chamou a 
atenção do público bra- 
sileiro ao afirmar que 

há crianças portuguesas 
que “só falam brasileiro”. 
O motivo apontado pela 
publicação seria a in- 
fluência de youtubers do 
Brasil, os mais assistidos 
pelos “miúdos” portu- 
gueses, que estariam 
mudando a forma de 
falar das crianças. 

“Dizem grama em vez 
de relva, autocarro é Ôni- 
bus, rebuçado é bala, ris- 
cas são listras e leite está 
na geladeira em vez de 
no frigorífico. Os educa- 
dores notam-no sobre- 
tudo depois do confina- 
mento — à conta de mui- 
tas horas de exposição 
a conteúdos feitos por 
youtubers brasileiros. As 
opiniões de pais, pro- 
fessores e especialistas 
dividem-se entre a preo- 
cupação e os que relati- 
vizam, por considerarem 
tratar-se de uma fase, 
como aconteceu com as 
novelas”, diz O jornal por- 
tuguês. 

O tema se tornou 
um dos assuntos mais 
comentados nas redes 
sociais no Brasil. Os 
usuários se dividiram en- 
tre aqueles que fizeram 
piada sobre a matéria, 
apontando a influência 
brasileira noticiada como 
uma espécie de “colonia- 
lismo reverso” e fazendo 

comparações entre ter- 
mos utilizados em Brasil 
e Portugal, enquanto 
outros usuários — tanto 
brasileiros quanto portu- 
gueses — questionaram 

o teor xenofóbico da 
publicação, ao se referir 
ao português falado no 
Brasil como “brasileiro”, 

apesar do idioma ser um 
sÓ. 

Outro personagem ci- 
tado na matéria e reper- 
cutido pelas redes foi o 
youtuber brasileiro Luc- 
cas Neto, apresentado 
pelo Diário de Notícias 
como um dos mais as- 
sistidos em Portugal. Al- 
guns usuários escreve- 
ram que o produtor de 
conteúdo carioca estaria 
vingando a colonização 
portuguesa na América. 

Maria Leonor é uma 
miúda de 7 anos de 
Miranda do Douro, em 
Portugal, que começou 
a achar muito divertido 
“falar brasileiro” depois 
que conheceu o youtu- 
ber Luccas Neto na inter- 
net. Jonathan, de 6, vive 
no Porto e passou a cum- 
primentar as amiguinhas 
com “oi, menina” depois 
que descobriu vídeos de 
brasileiros no YouTube. 

As duas crianças são 
parte de um fenômeno 
que provoca polêmica 
em Portugal. O sotaque 
brasileiro tem criado po- 
lêmica entre alguns pais 
e virou tema na imprensa 
local, depois do aumento 
do intercâmbio cultural 
entre os dois países nos 
últimos anos, em virtude 
de ondas migratórias e 
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da pandemia. 
A influência cultural 

brasileira em Portugal 
não é nova. A MPB, as 
novelas e o até o nosso 
futebol têm moldado 
os gostos dos patrícios 
há décadas. O pes- 
quisador do núcleo de 
inteligência internacional 
da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) Leonardo 
Paz explica que o Brasil, 

devido ao seu tamanho, 
relevância econômica 
e diversidade, é como 
um “primo maior” para 
Portugal, em uma situ- 
ação semelhante à dos 
Estados Unidos e da 
Inglaterra. 

Além disso, diz O pro- 
fessor, O intercâmbio de 
pessoas -— de Portugal 
para o Brasil, e do Bra- 
sil para Portugal — facilita 
a transferência de con- 
teúdo cultural através do 
Atlântico. 

Coordenador do Ins- 
tituto de Estudos Bra- 
sileiros da Universidade 
de Coimbra, o português 
Osvaldo Silvestre afirma 
que vê uma situação “hií- 

ublicada pelo Diário de Notícias 

a 

PrOVOCOU debate nas redes 

brida”, com ganhos e 
perdas na força da cul- 
tura brasileira em Portu- 
gal. Ele cita, por exem- 
plo, o crescimento de 
músicas do gênero funk 
e pop, mas uma redução 
no interesse por novelas 
brasileiras e pela MPB. 
Mas o analista é bastante 
tranquilo sobre uma pos- 
sível influência do so- 
taque sul-americano na 

terra de Camões. 
“Estar a fazer leituras 

do tipo nacionalistas que 
dizem “nossa identidade 
está em caos porque es- 
tamos a falar um pouco 

mais com os brasileiros, 

é uma coisa que eu não 
consigo | acompanhar. 
Até porque Portugal vai 
o quê? 900 anos de 
idade. Se a identidade 
portuguesa fosse assim 
tão frágil que ficasse em 
caos por causa de fenô- 
menos como este se- 
ria muito preocupante”, 
afirma. As informações 
são do jornal O Estado 
de S. Paulo. 
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Migrantes na fronteira da Polônia 
abrem nova crise entre o 

chanceler alemã, Angela 
Merkel, pediu na quarta- 

feira (10) ao presidente russo, 
Vladimir Putin, que intervenha 
na crise na fronteira entre Be- 
larus e Polônia, em um apelo 
ao principal patrocinador es- 
trangeiro de Minsk. A crise na 
fronteira levou a um novo em- 

bate entre o Ocidente e o líder 
russo. 

A UE (União Europeia) 

também pediu a Putin que 
interviesse na crise. O regime 
de Alexander Lukashenko, 
enfraquecido por sanções, 
depende fortemente do apoio 
financeiro, político e militar da 
Rússia. Mas Putin, que luta 
há meses para fazer com que 
a Alemanha inicie um novo 
gasoduto, se limitou a pedir 
um diálogo e enviou dois 
bombardeiros para patrulhar 
o espaço aéreo de Belarus, 
em um raro movimento que 
mostra seu apoio ao regime 
de Lukashenko. 

Durante o telefonema 
desta quarta, Merkel disse a 
Putin que “o uso de migrantes 
pelo regime belarusso era de- 
sumano e inaceitável e pediu a 

Putin para influenciar o regime 
de Minsk”, disse o porta-voz 
da chanceler, Steffen Seibert. 
A conversa aconteceu horas 

depois que o primeiro-ministro 
da Polônia acusou Putin de 
“planejar a crise na fronteira 
de Belarus” com a UE. 

A retórica crescente, in- 
cluindo alegações do líder be- 
larusso, Lukashenko, de que 

a Rússia poderia ingressar em 
um conflito potencial na fron- 

teira, deixou claro o papel que 
as alianças regionais estão de- 
sempenhando no impasse e 
na crise humanitária que se se- 
guiu. 

A Rússia negou qualquer 
envolvimento e culpou a Eu- 
ropa. Em nota oficial, o Krem- 
lin afirmou que Putin “propôs 
estabelecer uma discussão 
sobre os atuais problemas 
nos contatos diretos entre 

representantes dos Estados 
membros da UE com Minsk”. 

O governo russo não men- 
cionou o pedido de Merkel 
para que Putin interviesse, 
nem prometeu qualquer ação 

da Rússia para acabar com a 
crise. 

Polônia e Lituânia declara- 
ram estado de emergência em 
suas fronteiras com Belarus, 
onde Lukashenko foi acusado 

de transportar requerentes de 
asilo do Oriente Médio para 
as fronteiras da UE como vin- 

gança pelas críticas do bloco 
sobre sua repressão à oposi- 
ção. 

A chegada de mais de 
1.000 pessoas por dia, muitas 

delas vindas do Curdistão ira- 
quiano, à fronteira com a Polô- 
nia desde segunda-feira levou 
a crise ao auge. Guardas de 
fronteira poloneses disseram 
na quarta-feira que dois gru- 
pos de várias dezenas de pes- 
soas cruzaram ilegalmente as 

fronteiras durante a noite. Eles 
foram presos e expulsos, dis- 
seram. Os guardas de fron- 
teira da Lituânia disseram que 
impediram 281 tentativas de 

cruzar a fronteira ilegalmente 
na terça-feira. 

Numa sessão extraordiná- 
ria do parlamento na noite de 
terça-feira, o primeiro-ministro 
polonês, Mateusz Morawiecki, 
culpou Moscou e Putin pela 
crise, cnamando o líder russo 
de um “facilitador” das mano- 
bras de Lukashenko. 

“Este ataque que Lu- 
kashenko está conduzindo 
tem seu cérebro em Moscou. 
O cérebro é o presidente 
Putin”, disse Morawiecki na 

câmara baixa do parlamento 
da Polônia, que é dominada 
pelo partido de direita Lei e 
Justiça. 

A crise dos migrantes 
pode evoluir para um grande 
desastre para milhares de ci- 

vis, incluindo várias mulheres 
e crianças”, disse a secretaria 
do CSTO em um comunicado. 
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A União Europeia pediu a Putin que interviesse na crise. 

Dominado por Moscou, o 

grupo é visto como a resposta 
do Kremlin à Otan. 

Um porta-voz da Otan 
disse na terça que a aliança 
militar “está pronta” para for- 
necer ajuda para acabar com 

a crise. 

A Polônia enviou cerca de 
11.000 soldados para a área 
de fronteira, criou uma zona 
militarizada com três quilôme- 
tros de extensão, construiu 
uma cerca de arame farpado 

e aprovou a construção de um 
muro de fronteira. Também 
está impondo um estado de 
emergência na região, bloque- 
ando acesso da mídia. 

Lukashenko ameaçou o 

Ocidente após a conversa 
com Putin. “Para conduzir 
uma guerra com essas pes- 
soas infelizes na fronteira da 
Polônia com Belarus e avançar 
colunas de tanques - está 
claro que isso é um treina- 
mento militar ou é uma chan- 
tagem”, disse Lukashenko. 
“Vamos enfrentar isso com 

calma.” 

Em uma ameaça velada, 
ele acrescentou que a Rús- 
sia poderia ser forçada a in- 
tervir. “Não estamos intimida- 
dos. Porque sabemos que se, 

Deus nos livre, cometermos 

algum erro, se tropeçarmos, 

isso atrairá imediatamente a 
Rússia para este redemoinho, 
e ela é a maior potência nu- 
clear”, disse ele. 

A Reuters informou na 
quarta-feira que a UE estava 
perto de impor mais sanções à 
Belarus, visando 30 indivíduos 
e entidades, incluindo o minis- 
tro das Relações Exteriores e 
a companhia aérea belarussa 
Belavia, com aprovação pro- 
vável já na próxima semana. 

Um porta-voz do Ministério 
das Relações Exteriores ale- 
mão disse que os ministros 
das Relações Exteriores da UE 
planejam ampliar as sanções 

em uma reunião na segunda- 
feira, inclusive contra países 
que ajudam a levar pessoas 
para Belarus. 

Questionado sobre se a 
Alemanha aceitaria migrantes 
unilateralmente, o porta-voz 

de Merkel disse que a questão 

era “irrelevante”. Um porta- 
voz do Ministério do Interior 
alemão disse que se Belarus 
não fornecesse ajuda humani- 
tária, a União Europeia preci- 
saria fazê-lo, não apenas um 
Estado-membro. As informa- 

ções são do jornal O Estado 
de S. Paulo e das agências de 
notícias AP AFP e Reuters. 
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Morre Frederik de Klerk, 

ex-presidente da Africa do Sul que 

ganhou o Nobel da Paz com Mandela. 
último presidente branco 

da África do Sul, Frederik 
Willem de Klerk, morreu nesta 
quinta-feira (10), em casa, na 
Cidade do Cabo, aos 85 anos. 
De Klerk foi o responsável por 
negociar o fim do sistema do 
apartheid que seus antecesso- 
res e ele próprio ajudaram a 
construir. Nesse processo, li- 
bertou o líder da luta contra o 
regime de segregação racial, 
Nelson Mandela, com quem 
compartilhou o Nobel da Paz 
de 1993 e que se tornou presi- 
dente sul-africano em 1994. 

"E com grande tristeza que 
a Fundação FW de Klerk anun- 
cia a morte do ex-presidente 
FW de Klerk em sua residência 
esta manhã, depois de uma 
luta contra o câncer”, anun- 
ciou sua fundação em um co- 
municado. A instituição di- 
vulgou um vídeo, gravado em 
data não divulgada, em que 
ele pede desculpas pelos cri- 
mes do apartheid. “Eu peço 
desculpas pela dor, mágoa, 
indignidade e pelos danos que 
o apartheid causou a negros, 

pardos e indianos na África do 
Sul”, diz. 

De Klerk surpreendeu o 
mundo quando negociou a 
transferência pacífica do po- 
der para um governo liderado 
por um representante da mai- 
oria negra. No entanto, em- 
bora tenha sido festejado em 
todo o mundo, recebeu o des- 
prezo de muitos negros indig- 
nados por sua incapacidade 
de conter a violência política 
nos anos turbulentos que an- 
tecederam as primeiras elei- 
ções com o voto universal, em 
1994. 

Ao mesmo tempo, afrika- 
ners brancos de direita, des- 
cendentes de colonos holan- 
deses e franceses que há 
muito governavam o país sob 
o Partido Nacional de De Klerk, 
viam-no como um traidor de 
suas causas de nacionalismo 
e supremacia branca. 

A metamorfose de De Klerk 

— de serviçal do apartheid para 
artífice de sua demolição -— 
espelhava a de Mikhail Gor- 
bachev na ex-União Soviética. 
Ambos eram homens do sis- 
tema que alcançaram o auge 
do poder antes de o refor- 
marem. O colapso da União 
Soviética de Gorbachev e do 
comunismo no Leste Europeu 
ajudou a pavimentar o cami- 
nho para De Klerk abolir o 
sistema de segregação racial, 
pois removeu o espectro da 
“ameaça vermelha” que havia 
assombrado gerações de sul- 
africanos brancos. 

“Os primeiros meses de 
minha Presidência coincidi- 
ram com a desintegração do 
comunismo na Europa Orien- 
tal”, escreveu de Klerk em sua 
autobiografia, “The last trek: 
a new beginning” (“A última 
jornada: um novo começo”). 
“Em poucos meses, uma de 
nossas principais preocupa- 
ções estratégicas por décadas 
se foi. Uma janela se abriu 
repentinamente, criando uma 
oportunidade para uma polí- 
tica muito mais ousada do que 
se imaginava anteriormente.” 

Menos de três meses após 
a queda do Muro de Berlim, 
em novembro de 1989, De 
Klerk abriu o caminho para 
o fim de mais de quatro dé- 
cadas de apartheid com um 

discurso bombástico no Parla- 
mento, em 2 de fevereiro de 
1990, que suspendeu o bani- 
mento do Congresso Nacional 
Africano (CNA) e anunciou a 
libertação de Mandela, seu lí- 
der, após 27 anos atrás das 
grades. 

Temendo um vazamento e 
uma reação dos brancos de di- 
reita, De Klerk manteve a de- 
cisão em segredo para quase 
todos os ministros. Nem 
mesmo sua mulher sabia, até 
o momento em que ela e De 
Klerk se dirigiram ao Parla- 
mento. 

Nas comemorações do 
70º aniversário de De Klerk, 
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o lider a luta contra o regime de 
segregação racial, Nelson Mandela. 

em 2006, Mandela elogiou 
seu antecessor por ter ousado 

aquele salto histórico, rumo ao 
desconhecido político. “Você 
demonstrou uma coragem 
que poucos tiveram em cir- 

cunstâncias semelhantes”, 
disse Mandela, que morreu 
em dezembro de 2013, aos 95 
anos, menos de seis meses 
antes do 20º aniversário das 
primeiras eleições universais 
sul-africanas. 

De Klerk iniciou sua car- 
reira parlamentar em 1972, na 

cidade de Vereeniging, e foi 
por vários anos ministro en- 
carregado de um sistema de 
ensino que gastava 10 vezes 
mais com crianças brancas do 
que com negros. 

Ele desafiou o então mi- 
nistro das Finanças, Barend 
du Plessis, na eleição no Par- 
tido Nacional que em 1989 
escolheu o sucessor de Pie- 
ter Willem Botha, então do- 
ente. Botha foi afastado da 
Presidência em um golpe in- 
terno meses depois. Ele 
não demonstrou remorso pelo 
apartheid até sua morte, em 
2006, aos 90 anos. 

A ascensão de De Klerk foi 
vista como uma consolidação 
do regime da minoria branca 
e ameaçou aumentar o con- 

flito racial que já havia matado 
mais de 20 mil negros. 

“Quando ele se tornou o 
chefe do Partido Nacional, pa- 
recia ser o homem do partido 
por excelência, nada mais, 
nada menos. Nada em seu 
passado parecia sugerir um 
espírito de reforma”, escreveu 
Mandela em sua autobiogra- 
fia, “Longa caminhada para a 
liberdade”. 

As negociações para a 
transição pacífica para a de- 
mocracia que se seguiram à 
libertação de Mandela foram 
realizadas sob crescente vio- 
lência política. Muitas vezes, 
parecia que elas iriam des- 
carrilar, o que quase certa- 
mente teria mergulhado a na- 
ção em uma sangrenta guerra 
civil. Analistas negros e bran- 
cos afirmavam que De Klerk 
era muito cauteloso ao se mo- 
ver contra os direitistas das 
forças de segurança, suspei- 
tos de fomentar a violência nas 
comunidades negras. Mas a 
paz prevaleceu, no que mui- 
tos comentaristas chamam de 
“milagre político”. As informa- 
ções são da agência de notí- 
cias Reuters. 
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Países e empresas prometem 
acabar com a venda de carros a 
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gasolina e a diesel em 20 anos. 
aíses e empresas 
do setor automo- 

bilístico anunciaram 
nesta semana planos 
para interromper a 
venda de carros a 
gasolina e a diesel 
nas próximas duas 
décadas. A iniciativa 
faz parte dos esforços 
para cortar emissões 
de gases do efeito 
estufa no transporte. 
Companhias aéreas 
também se juntaram 
a esse grupo. 

O impacto das me- 
didas, no entanto, de- 
verá ser limitado, uma 
vez que grandes emis- 
sores, especialmente 
os Estados Unidos e a 
China, não aderiram. 

Dirigir, voar e na- 
vegar contribuem para 
quase um quarto das 
emissões de gases do 
efeito estufa gerados 
pelo homem, o que 
faz o transporte ser 
um tema importante 
na COP26 e o torna 
um alvo importante na 
tentativa de enfrentar 
as mudanças climáti- 
cas. 

As fabricantes de 
carros americanas 
Ford e General Motors 
e a alemã Daimler 

estão em um grupo 
que prometeu elimi- 
nar veículos movidos 
a combustível fóssil 

Agência Brasil 

À 

até 2040. Já as duas 
maiores fabricantes 
de carros do mundo, 
Toyota Motor Corp e 
Volkswagen, não se 
uniram à promessa. 

O plano foi endos- 
sado por países como 
Canadá, Chile, Dina- 
marca, India, Polô- 
nia, Suécia, Turquia 
e Reino Unido.  Vá- 
rios Estados e cidades 
americanas também 
aderiram. 

O plano recebeu 
uma reação mista de 
ativistas ambientais. 

“Esta etapa indica que 
um número crescente 
de países, fabricantes 
de automóveis e for- 
necedores de meios 
de transporte estão se 
unindo aos esforços 
globais para veículos 
elétricos com emis- 
são zero”, disse Jake 
Schmidt, do grupo 

Os meios de transportes geram quase um quarto de todas as emissões de gás de efeito estufa. 

ambientalista Natural 
Resources Defense 
Council, de Nova York. 

Já o instituto de 
pesquisas Transport 
and Environment 
disse que o anúncio 
deve ser apoiado por 
metas legalmente vin- 
culantes e apontou 
para a ausência de 
grandes mercados 
como China, Estados 
Unidos, Alemanha e 
França. 

Autoridades alemãs 
disseram que o país 
se recusou a assi- 
nar o acordo porque 
contém uma nota de 
rodapé que impede o 
uso de combustíveis 
sintéticos produzidos 
a partir de fontes re- 
nováveis, uma opção 
que o governo atual 
e o futuro muito pro- 
vavelmente desejam 
manter. 

Efeito estufa 

De acordo com o 
Painel | Intergoverna- 
mental sobre Mudan- 
ças Climáticas, Ipcc, 
os meios de trans- 
portes geram quase 
um quarto de todas 
as emissões de gás 
de efeito estufa. E 
segundo o Programa 
das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente, 
Pnuma, este é um se- 
tor quase inteiramente 
dependente de com- 
bustíveis fósseis. A 
quantidade de emis- 
sões mais que dobrou 
desde a década de 
70. E os veículos 
são responsáveis por 
cerca de 80% desse 
aumento. As infor- 
mações são do jornal 
Valor Econômico, da 
agência de notícias AP 
e da ONU. 
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31,8% nos homicídios em outubro. 
mês de outubro en- 
cerrou com a maior 

redução no número de ho- 
micídios nos últimos dois 
anos. Em todo o Estado, 
foram registradas 118 ví- 
timas, o que representa 

31,8% menos do que as 
173 do mesmo mês no ano 
anterior — ou 55 vidas pre- 
servadas. 

Queda percentual 
maior do que essa só 
ocorreu em agosto de 
2019 (-39%). O total atual é 
também o menor para ou- 
tubro desde 2007, quando 
houve 107 óbitos. Em rela- 
ção ao pico da série histó- 
rica, quando o RS teve 231 
pessoas assassinadas no 
10º mês do ano, a retração 
é de quase metade. Os 
dados integram os indica- 
dores criminais divulgados 
pela SSP (Secretaria da 
Segurança Pública) nesta 
quinta-feira (11). 

“Tivemos um resultado 
excelente em outubro. 
Com quedas em todos 
os crimes contra a vida 
e redução ou estabili- 

dade nos principais crimes 
contra o patrimônio. É 
o trabalho dos homens 
e mulheres das nossas 
forças de segurança, com 
nas premissas de inte- 
gração, inteligência e o 
investimento qualificado 
que temos concretizado, 
mais uma vez, compro- 

vando o acerto do plane- 
jamento do Programa RS 
Seguro”, declarou o vice- 
governador e secretário 
da SSP delegado Ranolfo 
Vieira Júnior. 

A retração nos homicí- 
dios aparece também no 
cenário acumulado desde 
janeiro, quando compa- 
rado com o mesmo pe- 
rodo de 2020. A soma 

de vítimas caiu de 1.550 
para 1.298 - 252 a me- 

nos ou queda percentual 
de 16,3% -, o menor total 

desde 2006. 
A análise territorial dos 

dados atesta o impacto da 
estratégia adotada a partir 
da priorização de 23 muni- 

cípios para monitoramento 
intensivo pela Gestão de 
Estatística em Segurança. 

Desse grupo de cida- 
des, cinco fecharam o 
mês sem nenhum assas- 
sinato: Guaíba, Lajeado, 
Rio Grande, Sapucaia do 
Sul e Tramandaí — a cidade 
do Litoral Norte completou 

em outubro o quarto mês 
seguido sem homicídios. 

Além disso, em 16 dos 
23 municípios priorizados 
houve queda ou estabiliza- 
ção no número de mortes 
na comparação com outu- 
bro de 2020. E no cená- 
rio acumulado, entre as 10 
maiores quedas, oito ocor- 
reram em cidades que inte- 
gram o acompanhamento 
especial realizado pela GE- 
Seg. 

O destaque é Alvorada, 
na Região Metropolitana, 
que chegou a figurar como 
a sexta cidade mais vio- 
lenta do Brasil no Atlas da 
Violência produzido pelo 
Fórum Brasileiro da Segu- 
rança Pública com dados 
de 2017. 

Naquele ano, entre ja- 
neiro e outubro, o municí- 
pio já havia registrado 175 
assassinatos. Hoje, Alvo- 
rada lidera o ranking de 
redução de assassinatos 
— foram 60 Óbitos no pe- 
ríodo, 42 a menos que no 
mesmo intervalo em 2020. 

Porto Alegre vem logo 

atrás, com 20 homicídios 
a menos no acumulado do 
ano — o número de vítimas 
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Rio Grande do Sul tem redução de 

Grégori Bertó / Ascom SSP 

a 

Atuação integrada das forças de segurança amplia ações de repres- 
são e acelera elucidação dos casos investigados. 

no período caiu de 235 em 
2020 para 215 (-8,5%) — O 
menor no período em toda 
a série histórica disponível, 
a partir de 2010. 

Na comparação de 

outubros em 2021 e no 
ano anterior, houve pra- 

ticamente estabilidade, 
passando de 17 para 18 
vítimas, ainda o segundo 
menor total para o mês na 
Capital na última década. 

Latrocínios têm 

queda de 66,7% em 
outubro 

Os roubos com morte 
também apresentaram re- 
dução significativa no RS 
em outubro. Em todo 
o Estado, houve apenas 
dois casos, quatro menos 
que os seis registrados no 
mesmo mês em 2020, o 
que representa redução de 
66,7% e repete o menor 

total já verificado em toda 
a série histórica, desde 
2002. 

No acumulado, o cená- 
rio é igualmente de queda. 
Enquanto entre janeiro e 

outubro do ano passado 
houve 58 latrocínios, no 
mesmo período de 2021 o 
número de casos caiu para 
52 (-10,3%). Comparado 

com o pico da série de 
contabilização, em 2016, 
quando 148 gaúchos per- 
deram a vida em assaltos, 
o total atual representa re- 
tração de 64,9%. 

O latrocínio é um crime 
cuja ocorrência depende 
de uma série de fatores 
circunstanciais — possível 
reação da vítima, ação 
surpreendida por teste- 
munhas, consciência do 
assaltante alterada por uso 

de entorpecentes e até 
mesmo eventual nervo- 
sismo do criminoso, entre 
outros. 

Na avaliação de au- 
toridades das forças de 
segurança, a tendência 
de redução verificada ao 
longo dos últimos dois 
anos passa pela investiga- 

ção qualificada da Polícia 
Civil, que resulta em mais 
de 90% de índice de reso- 
lução desse tipo de delito, 
e pela intensificação do 
patrulhamento ostensivo 
da Brigada Militar, com 

forte impacto na redução 
dos principais crimes pa- 
trimoniais, fatos geradores 
de roubos com morte. 
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Feminicídios caem 40% em 
outubro no Rio Grande do Sul. 

elito contra a vida que, 
ao contrário de ho- 

micídios e latrocínios, vi- 
nha apresentando resis- 
tência de reduzir, o femini- 
cídio completou em outu- 
bro seu segundo mês con- 
secutivo de queda no Rio 

Grande do Sul, segundo 
dados da SSP (Secretaria 
de Segurança Pública) di- 
vulgados nesta quinta-feira 
ESP 

A queda em relação ao 
mesmo período de 2020 
foi de 40%, passando de 
cinco para três vítimas, re- 
petindo o menor total já ve- 
rificado na série histórica, 
com dados disponíveis a 
partir de 2012. 

A queda, contudo, 
ainda não foi o suficiente 
para reverter o cenário no 
acumulado desde janeiro. 
Na soma de 10 meses, 
o número de mulheres 
assassinadas por razão de 
gênero no Estado, que no 
ano passado era de 67, 
agora está em 83 (24%). 

Por isso, as autoridades 
reforçam a importância 
de parentes, amigos, vizi- 
nhos, colegas de trabalho 
e de escola, ou até mesmo 
desconhecidos, realizarem 
a denúncia ao primeiro 
sinal de violência. Quanto 
mais cedo for levado às 
polícias o conhecimento 
sobre possíveis abusos, 
maiores são as chances 
de auxiliar as mulheres 
vítimas a romperem com 
o ciclo de violência antes 
que ele termine em um 
feminicídio. 

Além do Disque De- 
núncia 181 e do Denúncia 
Digital 181, no site da SSP 
(ssp.rs.gov.br/denuncia- 
digital), o WhatsApp da 
Polícia Civil (51 —- 98444- 

0606) recebe mensagens 
24 horas por dia, sem a ne- 
cessidade de se identificar, 
e a Delegacia Online (dele- 
gaciaonline.rs.gov.br), que 
teve suas possibilidades 

de registro aumentadas 
para receber os relatos 

de violência doméstica, 
permite fazer o boletim de 
ocorrência, com a mesma 
validade do documento 
emitido presencialmente, 
a qualquer horário e por 
qualquer dispositivo com 
internet. 

Para quem não tem 

acesso, pode procurar 
qualquer Delegacia de 
Polícia, além das 23 Dele- 
gacias Especializadas no 
Atendimento à Mulher hoje 
existentes no Estado, bem 
como o auxílio das Patru- 
lhas Maria da Penha, cujos 
telefones se encontram no 
site da SSP (clique aqui). 
Para socorro urgente em 
emergências, o número é 
o 190. 

Nos demais crimes de 
violência contra a mulher 
monitorados pela SSP 
a tendência geral é de 
queda tanto no acumulado 
quanto no recorte do mês. 
Entre janeiro e outubro, 
comparado a igual período 
de 2020, houve retração 
nas ameaças (-5,1%), nas 
lesões corporais (-6,8%), 
nos estupros (-1,1%) e nas 

tentativas de feminicídio (- 
19,5%). 

A leitura isolada do 10º 
mês do ano mostra redu- 
ções ainda maiores nas 
ameaças (-6,9%), nos estu- 
pros (-22,5%) e nas tenta- 
tivas de feminicídio (-35%) 
— apenas o número de le- 
sões corporais ficou 0,6% 
acima que o verificado em 
outubro de 2020. 
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de cinco para três vítimas. 

Crimes contra a vida se 
mantêm no menor 
patamar da série 

histórica 
Considerados os três 

principais delitos contra a 
vida, no conjunto tecni- 
camente conhecido como 
CVLI (crimes violentos le- 
tais e intencionais), a soma 

de homicídios, latrocínios 
e feminicídios se manteve, 
em outubro, no menor pa- 
tamar desde que a SSP 
passou a contar com da- 
dos individualizados des- 
ses três tipos penais. 

No mês, o total foi de 
123 vítimas, o que repre- 
senta queda de 33,2% em 
relação às 184 registradas 
em outubro do ano pas- 
sado — frente ao pico da 
série histórica, em 2014, 
que teve 250 CLVls, a baixa 
chega a 50,8%. No acu- 
mulado entre janeiro e ou- 
tubro, a soma de CVLls 
está em 1.433, uma redu- 
ção de 14,4% na compara- 
ção com o total de 1.675 de 
igual intervalo em 2020. 

Roubo de veículos 
tem queda de 15% no 

RS em outubro 
Entre os crimes patri- 

moniais, o roubo de veí- 

A queda em relação ao mesmo período de 2020 foi de 40%, passando 

culos repetiu em outubro 
a tendência constante de 
queda verificada ao longo 
dos últimos dois anos e 
meio. Em todo o Estado, 
houve 408 casos no mês — 
numa média de menos de 
um para muniícipio do total 
de 497 no Rio Grande do 
Sul. 

O dado, que é o mais 
baixo desde que se ini- 
ciou a contagem sistemá- 
tica desse tipo de crimes 
em território gaúcho, tam- 
bém representa redução 
de 15% em relação aos 480 
casos ocorridos em outu- 
bro do ano passado. 

Na comparação dos 
acumulados de 10 meses, 
a retração é ainda mais 
expressiva. O número de 
roubos de veículos caiu 
de 7.020 para 4.125, uma 
diminuição de 41,2%, tam- 
bém no menor patamar da 
série histórica. Frente pico, 
de 2015, quando 15.072 

motoristas tiveram seus 

automotores levados por 
assaltantes entre janeiro 
e outubro, o resultado 
impressiona: a soma deste 
ano representa queda de 
72,6% ou 10.947 casos a 

menos. 
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Fiscalização é reforçada nas 
rodovias federais gaúchas 

para o feriadão da República. 
om a expectativa de 

C aumento no fluxo 
de veículos por causa 
da soma de fim de se- 
mana mais feriado de 
segunda-feira (15), alu- 
sivo à Proclamação da 
República, a Polícia Ro- 
doviária Federal (PRF) 
reforçará o  patrulha- 
mento e operações nas 
estradas onde atua no 
Rio Grande do Sul. Den- 
tre os focos de atenção 
estão as BRs 290 (Fre- 
eway), 116, 448 e 386, 
na Região Metropolitana 
de Porto Alegre. 

A ampliação abrange 
o efetivo de serviço, 
aumentando a visibili- 
dade do policiamento 
ostensivo para fomentar 
maior segurança aos 
usuários das rodovias. 
Também serão direci- 
onadas ações especi- 
almente para locais e 
horários em que as es- 
tatísticas apontam maior 
incidência de acidentes. 

Dentre as prioridades 
está a fiscalização de in- 
frações que gerem maior 
risco ou potencial de le- 
sões graves. E o caso da 
embriaguez ao volante e 
da ultrapassagem inde- 
vida. 

Da mesma forma, a 
PRF promete reforçar o 
combate ao crime, com 
apoio do serviço de inte- 
ligência. Isso inclui pri- 
são de criminosos, recu- 
peração de veículos fur- 
tados ou roubados e re- 

Divulgação/PRF 

“a 

a 
PS 

tirada de drogas e armas 
ilegais de circulação. 

Fluxo 
A movimentação mais 

intensa deve ser regis- 
trada entre 16h e 21h 
desta sexta-feira (12), 

por conta dos veículos 
que deixam a capital 
em direção ao Litoral e 
Interior do Estado. O 
mesmo vale para O re- 
torno, sobretudo entre as 
15h e 21h da segunda- 
feira. 

"O movimento de 
ida tende a apresentar 
pontos de congestiona- 
mento | principalmente 
por se misturar com o 
fluxo normal de sexta- 
feira”, reitera a corpora- 
ção. "Apesar de ocorrer 
no feriado, o movimento 
de volta tende também 
a ser bem intenso, em 
especial na BR-290 e BR- 
TES 

Na sexta, sábado 
(13) e segunda, haverá 
restrição de tráfego em 

No foco da iniciativa estão problemas c 
e «< Á 

omo a imprudência por p 

determinados horários 
nas pistas simples, no 
que se refere a veículos 
(ou combinações) ex- 
cedentes em peso ou 
dimensões. Os deta- 
lhes podem ser confe- 
ridos diretamente no site 
prf.gov.br. 

Orientações 
— Antes de viajar: 

certifique-se que a docu- 
mentação esteja em dia. 
Confira também freios, 
suspensão, pneus e o 
sistema de iluminação. 
Não faça ingestão de be- 
bidas alcoólicas. Planeje 
sua viagem, com pontos 
de parada; 

— Em viagem: tenha 
calma, acredite na sinali- 
zação e respeite a veloci- 
dade máxima. Só ultra- 
passe em locais permi- 
tidos e com visibilidade 
suficiente. Não deixe O 
celular ser uma distra- 
ção, desligue ou ative 
o modo avião para que 
notificações não tirem a 

arte de condutores de veículos. 

sua atenção enquanto 
estiver dirigindo. Prio- 
rize viajar durante o dia, 
nos horários de menor 
movimento, 'mantendo- 
se na mesma faixa de ro- 
lamento, sem mudanças 
repentinas de direção; 

— Durante abordagens 
policiais: obedeça às or- 
dens dos agentes, não 
faça movimentos brus- 
cos, abra os vidros do 
carro para ser melhor vi- 

sualizado e, à noite, ligue 
a luz interna; 

— Em caso de aci- 
dente: se não houver 
feridos, retire os veícu- 
los da pista imediata- 
mente. E possível re- 
gistrar a ocorrência por 
meio da internet, em de- 
clarante.prf.gov.br; 

— Havendo feridos, 
é necessário sinalizar e 
avisar a Polícia Rodoviá- 
ria Federal. Emergências 
podem ser comunicadas 
por meio do telefone 191. 
(Marcello Campos) 
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Estudantes gaúchos recebem prêmio 
'Jovem Cientista”, promovido pela 

ma cerimônia no 
Solar dos Câmara, 

Centro Histórico de 
Porto Alegre, marcou 

a entrega do prêmio 
Jovem Cientista” aos 
vencedores das edições 
de 2019 e 2020 da hon- 
raria. Promovida pela 

Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul, 
a iniciativa contemplou 
os estudantes Bruna 
Land, Jaime Renck 
Neto, Gabriela Dietrich, 
Bruno Kayser Machado, 
Jayana Silva e Lorenza 
Botton. 

A distinção é confe- 
rida anualmente, desde 
2009, a estudantes de 
escolas gaúchas de 
ensino médio e téc- 
nico  profissionalizante 
de todo o Estado. O 
critério de escolha são 
as pontuações obtidas 
na Mostra Internacional 
de Ciência e Tecnologia 
(Mostratec), promovida 
pela Fundação Escola 
Técnica Liberato Sal- 
zano Vieira da Cunha, 
de Novo Hamburgo 
(Vale do Sinos). 

A iniciativa tem por 

finalidade reconhecer 

e incentivar a pesquisa 
científica e tecnológica 
nesse âmbito. Os ven- 
cedores recebem pas- 
sagens aéreas e hospe- 
dagem para participar 
da Reunião Anual da So- 
ciedade Brasileira Para 
o Progresso da Ciência 
(SBPC) —- a edição de 

2022 será realizará em 

Brasília (DF). 

Manifestações 

Vice-presidente da 
comissão parlamentar 
que trata de Educação, 
Desporto, Ciência e Tec- 
nologia do Parlamento, 
o deputado Beto Fan- 
tinel (MDB), destacou 
a importância da va- 
lorização dos jovens, 
que buscam nesse tipo 
de atividade soluções 
para as demandas da 
sociedade. Ele tam- 
bém lamentou a atual 
situação do País nesse 
sentido: 

“Espero que cada vez 
mais esta casa possa 
se mobilizar para apoiar 

e dar condições de 
avançarmos no setor. 
Infelizmente, o Brasil 

não vive o seu melhor 
momento na valoriza- 

ção destes setores mas, 
sinceramente, espero 

que através do exemplo 
destes jovens cientistas, 
que desbravam, pes- 
quisam e buscam solu- 
ções, toda a sociedade 
se mobilize na busca de 
dias melhores e de mais 
apoio à ciência”. 

O —diretor-executivo 

da Fundação Escola 
Técnica Liberato Sal- 
zano Vieira da Cunha, 
Ramon Fernando Hans, 
sublinhou a importân- 
cia da premiação da 
Assembleia Legislativa 
para a promoção e de- 
senvolvimento da pes- 
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Assembleia A 
EBC 

quisa científica entre os 
jovens: 

“Temos muito a agra- 
decer pelo reconheci- 
mento da ciência, inclu- 
sive por resgatar, após 
dois anos de pandemia, 
os premiados da edição 
de 2019. A Assembleia 
Legislativa está oportu- 
nizando que estes jo- 
vens sigam em frente. 
Gostaríamos muito que 
todas essas mãos mu- 
dem o rumo do País, 
permitindo que tais pro- 
jetos evoluam”. 

— À estudante Bruna 
Letícia Land discursou 
que ser cientista implica 
a capacidade de mudar 
o mundo: “A ciência é 
um vetor de transforma- 
ção na vida dos jovens, 
e o meu sonho é que 
todos os jovens brasi- 
leiros tenham oportuni- 

dade de fazer pesquisa, 
assim como eu tive”. Ela 
também não deixou de 
apontar as dificuldades 
enfrentadas pela ciência 

Agraciados lamentaram cortes em investimentos para o setor. 

no Brasil. 

— Seu colega Bruno 
Kayser Machado men- 
cionou as dificuldades 
trazidas pela chegada 
do coronavírus: “Em 
2020 nós nos defron- 
tamos com uma pan- 
demia, com limitações 
no uso de laboratórios, 
adaptações na metodo- 
logia de nossas pesqui- 
sas e ajustes ao trabalho 
em estudo à distância”. 
Ele prosseguiu: 

"Convivemos com a 
dor de mais de mil mor- 
tes diárias e a preocupa- 
ção constante com ami- 

gos e familiares. Em 
meio a um cenário as- 
sim, agravado por uma 
onda negacionista, mo- 
vimentos antivacina e o 
menor investimento em 

ciência nos últimos 12 
anos, a Mostratec e or- 

ganizações como SBPC 
se tornaram uma luz de 
esperança”. (Marcello 

Campos) 
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Semana da Consciência Negra tem 
programação intensa em Porto 
Alegre a partir deste domingo. 

+ ; m meio aos mais 

variados eventos 

em todo o País, a 312 
Semana da Cons- 
ciência Negra será 
marcada em Porto ' 
Alegre pelo debate 
contra o preconceito 
racial, estímulo ao 
chamado  “afroem- 
preendedorismo” e 
a celebração do cin- 
quentenário do 20 
de Novembro, data 
temática idealizada 
pelo poeta e ativista 
gaúcho Oliveira Sil- 
veira (1941-2009). A 
programação é in- 
tensa. 

A iniciativa é for- 
malizada há três 
décadas, por meio 
da Lei Municipal nº 
6986, de 27 de de- 
zembro de 1991. Fa- 
zem parte da orga- 
nização integrantes 
da comissão espe- 
cial do evento, do 
Conselho Municipal 
do Povo Negro e da 
Coordenação de Di- 
reitos e Promoção de 
Igualdade Racial da 
Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Social (SMDS), em 
parceria com a Rede 
Brasil de Afroeem- 
preendedores (Rea- 
fro). 

EBC 

> 

A abertura  ofi- 
cial está marcada 
para as 9h deste 
domingo, dia 14 — 
efeméride alusiva ao 
Massacre dos Po- 
rongos, episódio de 
1944 em que indiví- 
duos que viviam sob 
regime de escravi- 
dão no Rio Grande 
do Sul foram envi- 
ados como comba- 
tentes na Revolução 
Farroupilha em troca 
da promessa de al- 
forria, mas acabaram 
mortos em uma em- 

boscada por tropas 
imperiais. 

Até as 21h30min, 
diversas atividades 
serão oferecidas no 
coworking Nau Live 
Spaces, localizado 
na avenida Presi- 
dente Franklin Ro- 
osevelt nº 1.308, 

= 

& 

Afroempreendedorismo é um dos temas em debate na série de eventos. 

bairro São Geraldo 

(Zona Norte). 
Em destaque, 

consultorias profis- 
sionais, programas 
de capacitação, de- 
bates sobre políticas 
públicas afirmativas 
e painéis sobre o 
potencial do afrone- 
gócio, além de ce- 
rimônias culturais e 
religiosas. Para par- 
ticipar, é necessária 
inscrição por meio 
de link disponível no 
site prefeitura.poa.br. 

Confira 

— 9h às 10h: aber- 
tura oficial; 

— 10h30 ao meio- 

dia: Afrofuturismo; 

— 10h30 ao meio- 

dia: Empodera- 
mento Preto; 

— 10h30 ao meio- 

dia: Consultoria em 

Finanças e Contabili- 
dade; 

— 13h30min as 

15h: Afrocentrismo 
no pós-pandemia; 

— 13h30min as 
15h: Encontro Esta- 
dual de Afroempre- 
endedores; 

— 13h30min as 
15h: Consultoria em 
Administração e As- 
pectos Jurídicos; 

— 15h30min as 
17h: Frente do Afro- 
empreendedorismo; 

— 15h30min as 
17h: Espaço Ise; 

— 15h30min as 
17h: Consultoria em 
Operações, Estoque 
e Logística; 

— 18 as 19h: Espe- 
táculo Bambu; 

— 19h às 20h - 
Kurimba de Encer- 
ramento; (Marcello 
Campos) 
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Justiça Federal no Rio Grande do Sul 
mantém bloqueio de 10 milhões de reais em 
contas bancárias do Facebook no Brasil. 
desembargador 
federal Thompson 

Flores, do Tribunal Re- 
gional Federal da 4% 
Região (TRF-4), negou 
liminar em mandado 

de segurança impe- 
trado pela Facebook 
Serviços Online do 
Brasil e manteve o blo- 
queio de R$ 10 milhões 
nas contas bancárias 
da empresa. 

Esse valor se re- 
fere a uma multa por 
cumprimento | parcial 

de decisão proferida 
em 2015 pela 22 Vara 
Federal de Santana do 
Livramento (Fronteira- 
Oeste) e que determi- 
nou a interceptação de 
mensagens do aplica- 
tivo WhatsApp (vincu- 
lado à rede social) no 
âmbito de uma investi- 
gação criminal. 

O Facebook ape- 
lou à Corte, situada 
em Porto Alegre, após 
ter o pedido negado 
em primeira instância. 
Na ação, a empresa 

EBC 
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Valor se refere a multa por demora no cumprimento de ordem para interceptação de mensagens de 
WhatsApp em investigação. 

solicita a exclusão da 
multa ou que o valor 

seja recalculado. A 

punição financeira é 
alusiva a um período 
de 720 dias em que a 
ordem judicial não foi 
cumprida. 

Argumentação 

A empresa argu- 
mentou que já foi reco- 
nhecido pelo Tribunal 
o cumprimento par- 
cial das ordens judi- 

ciais, O que permitiria, 
em tesem a redução 
da multa, cobrada de 

forma diária. Também 
alegou impossibilidade 
técnica de atendimento 
a determinação, pois 
as mensagens são pro- 
tegidas por criptogra- 
fia, não sendo possível 
atender à ordem judi- 
cial. 

Na avaliação do de- 
sembargador Thomp- 
son Flores, não há “pe- 
rigo de demora” da 
decisão que justifique 
o provimento liminar, 

ou seja: as atividades 
da empresa não es- 

tão em risco, devendo 

ser aguardado o trã- 
mite normal do pro- 
cesso. 

"Em sede de cog- 
nição sumária, pró- 
pria deste momento 
processual, anoto que 

a decisão combatida 
se encontra funda- 
mentada e não apre- 
senta flagrante ilegali- 
dade/arbitrariedade a 
ensejar o deferimento 
da medida liminar de- 
mandada”, sublinhou o 
magistrado. (Marcello 
Campos) 
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CARTA DE HABITAÇÃO JÁ PODE 
SER EMITIDA EM 24 HORAS. 

b A Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, Urbanismo e Sustenta- 

bilidade (Smamus) de Porto Alegre 
já está emitindo a Carta de Habita- 
ção em até 24 horas. O novo prazo 

vale para novos projetos. Também 

conhecida como "Habite-se”, a li- 
cença garante que o imóvel está 
pronto para ser ocupado e foi cons- 

truído ou reformado conforme a le- 

gislação. 

EDITAL PREVÊ REVITALIZAÇÃO DE 
ESTRUTURA DO AEROMÓVEL. 

b A prefeitura publicou no Diá- 
rio Oficial de Porto Alegre o edital 

para seleção de interessados em 

realizar estudos de viabilidade para 
implementação de parceria relativa 

à Praça Júlio Mesquita, próxima à 
Usina do Gasômetro (Centro His- 
tórico). A proposta inclui revitali- 

zação da área e ocupação da es- 

trutura do antigo Aeromóvel, cons- 
truída em 1985. 

GAÚCHOS JÁ PODEM CONSULTAR 
PROCON PELO WHATSAPP. 

b O Procon-RS já está pres- 
tando atendimento por meio do 

aplicativo de mensagens What- 

SApp para esclarecer dúvidas ou 

encaminhar reclamações de con- 

sumidores. O número disponibi- 

lizado é (51) 3287-6200, de se- 
gunda a sexta-feira (10h as 16h). 
Serão aceitas somente mensagens 
de texto, sem possibilidade de tele- 

fonemas ou envio de áudios. 

DMAE TERÁ 4 QUILÔMETROS DE 
TUBULAÇÃO SUBMERSA NO 

GUAÍBA. 
» Primeira obra do novo sistema da 
Ponta do Arado, em Porto Alegre, 

a adutora subaquática de capta- 

ção de água bruta terá trecho sub- 
merso de 4 quilômetros no Guaíba, 

a fim de abastecer as regiões Sul, 

Extremo-Sul e Lomba do Pinheiro. 
A construção da estrutura está em 

andamento e a previsão do Dmae 

é de que seja inaugurada em 2024. 
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CDL MAPEIA COMPORTAMENTO 
DIGITAL DOS VAREJISTAS. 

b Estudo da Câmara de Dirigen- 
tes Lojistas (CDL) de Porto Alegre 
aponta que 40% dos varejistas são 

digitalmente iniciantes (com ações 
nas redes sociais, por exemplo). 

Outros 31% são engajados (iniciati- 
vas de transformação digital), 17% 
avançados (ações baseadas em 

dados) e 12% inovadores (cresci- 
mento nas vendas com uso de tec- 

nologia). 

FARMÁCIA DO ESTADO JÁ PERMITE 
RENOVAÇÃO PELA INTERNET. 

b Usuários da plataforma Farmácia 
Digital do Estado já podem renovar 
tratamento pela internet. Outra no- 
vidade é a inclusão de novos itens 
à lista de medicamentos e terapias 
nutricionais disponíveis pela Secre- 
taria Estadual da Saúde. Exigên- 
cias e outros aspectos podem são 

informados de maneira detalhada 

no site oficial farmaciadigital. rs. 

gov. br. 

BANCO DE LEITE MATERNO 
PRECISA DE REFORÇO NO 

ESTOQUE. 

b Os estoques do Banco de Leite 
do Hospital Materno Infantil Pre- 

sidente Vargas, de Porto Alegre, 

estão abaixo do necessário para 

atender aos bebês prematuros de 

sua UTI neonatal. Colaboraras po- 

dem entrar em contato com a ins- 
tituição, localizada na esquina da 
avenida Independência com a rua 

Garibaldi. O telefone é (51) 3289- 
3334. 

EMPRESÁRIOS QUESTIONAM 
FEIRA NO MOINHOS DE VENTO. 

» O prefeito de Porto Alegre, Se- 
bastião Melo, conversou com em- 
presários do bairro Moinhos de 

Vento sobre a feira de economia 

criativa realizada periodicamente 
com 50 expositores e que costuma 

fechar a rua Dinarte Ribeiro. Lo- 

jistas reclamam que o evento afeta 
o funcionamento de seus negócios 

nesses dias. A equipe de Melo ava- 

liará alternativas. 

PROFESSORES GAÚCHOS MANTÊM 
CAMPANHA INSTITUCIONAL. 

b Qualquer pessoa pode contri- 
buir com dinheiro ou donativos para 

a campanha solidária do Sindicato 
dos Professores do Ensino Privado 
do Rio Grande do Sul (Sinpro-RS). 

O público-alvo dão educadores de- 

sempregados, instituições caren- 

tes, comunidades indígenas e ou- 
tros segmentos em vulnerabilidade 

social. Confira em sinprors. org. 
br. 

ESCOLA DE NOVO HAMBURGO: 
PRAZO VAI ATÉ 21 DE NOVEMBRO. 

b Interessados em ingressar em 
um dos quatro cursos técnicos diur- 

nos e oito noturnos da Fundação 

Escola Técnica Liberato Salzano 
Vieira da Cunha, em Novo Ham- 
burgo, podem fazer sua inscrição 

até 21 de novembro. Será aplicada 

prova de Matemática e Língua Por- 
tuguesa, em 5 de dezembro. Mais 

informações no site oficial liberato. 

com. br. 

CONCURSO PÚBLICO DA 
CEASA-RS PROSSEGUE ATÉ DIA 22. 

b Estão abertas até o dia 22 
as inscrições para 18 vagas de 
emprego na Centrais de Abaste- 
cimento do Rio Grande do Sul 

(Ceasa-RS). São cargos de nível 
superior (analista, advogado, admi- 
nistrador, contador, tecnólogo em 

segurança, engenheiro civil e agrô- 
nomo) ou nível médio (técnico em 
contabilidade e informática). Edital 

no site ceasa. rs. gov. br. 

SÉRGIO CAPPARELLI LANÇA NOVO 
LIVRO INFANTOJUVENIL. 

b Autor de aproximadamente 30 
livros desde o final da década 

de 1970, o premiado escritor Sér- 

gio Capparelli, 74 anos, está lan- 
çando pela editora gaúcha L&PM 
o romance infantojuvenil "A Grande 
Enchente”. Trata-se da histó- 

ria comovente da força da união 

de toda uma comunidade atingida 

pelo transbordamento de um rio. 

Saiba mais em Ilpm. com. br. 



Porto Alegre . Sexta, 12 de Novembro de 2021 

TCU APURA DIÁRIAS PAGAS A 
INTEGRANTES DA LAVA-JATO. 

b O ministro Bruno Dantas, do Tribu- 
nal de Contas da União (TCU), deter- 
minou que procuradores da Opera- 

ção Lava-Jato devolvam gastos con- 
siderados irregulares com diárias e 
passagens. A Corte considerou que 
o modelo de força tarefa, em que ha- 
via o pagamento de diárias pela per- 
manência dos profissionais em Curi- 
tiba, gerou dano aos cofres públicos. 
A ação pode tornar os procuradores 
inelegíveis. 

ARAS É COBRADO POR ENTIDADES 
SOBRE RELATÓRIO DA GPI. 

b Representantes de entidades da 
sociedade civil e parentes de viíti- 

mas da covid-19 fizeram um ato na 
sede da Procuradoria-Geral da Re- 
pública, em Brasília. Os manifestan- 
tes pedem que o procurador-geral da 
República, Augusto Aras, apresente 
ações judiciais contra 13 citados, que 
têm foro privilegiado. O relatório da 
comissão pede o indiciamento de 78 
pessoas e duas empresas por diver- 
sos crimes. 

LAUDO APONTA FISSURAS E 
UMIDADE NO TETO DE GRUTA QUE 

DESMORONOU. 

» Um laudo assinado por técnicos 
da Defesa Civil, especialistas e geó- 
logos do Instituto de Pesquisas Tec- 
nológicas e do Instituto de Pesquisas 
Ambientais apontou fissuras, man- 
chas de umidade, entre outras falhas 
na estrutura da gruta Duas Bocas, 
em Altinópolis (SP), que desmoronou 
no último dia 31 de outubro. O aci- 
dente causou a morte de nove pes- 
soas. 

CADELINHA "ASSINA" PROJETO DE 
LEI AO LADO DE PREFEITO EM 

FLORIANOPOLIS. 

» Uma cachorrinha foi levada à pre- 
feitura de Florianópolis para “assinar” 
um projeto de lei sobre a leishmani- 
ose visceral, doença que atinge cães 

e humanos. A proposta prevê que 
tutores de baixa renda que optarem 
por tratar o animal recebem do muni- 

cípio o medicamento necessário. A 
cerimônia de assinatura do projeto 
de lei ocorreu na manhã de quarta- 
feira (10). 

DEPUTADO ESTADUAL BAIANO 
MORRE AFOGADO AOS 29 ANOS. 

é Morreu no final da tarde desta 
quinta-feira (11) o deputado estadual 

na Bahia João Isidório (Avante). De 
acordo com informações da asses- 

soria do parlamentar, ele estava na 
praia do Loreto, na Ilha dos Frades, 
que pertence a Salvador, quando se 

afogou. João Isidório tinha 29 anos 
e estava no primeiro mandato como 

deputado estadual. 

MÚSICO CHEGA MORTO A CLÍNICA 
DE REABILITAÇÃO, E POLÍCIA 

PRENDE 4. 

b A Polícia Civil abriu um inquérito 
para investigar as causas da morte 
do músico de Jaú (SP) Roberto Pa- 
drenosso Filho, conhecido como Be- 
tinho Padrenosso, de 47 anos. Se- 
gundo a polícia, ele era transportado 
em um veículo para uma clínica de 
reabilitação em Valinhos (SP), mas 
chegou morto na cidade. A polícia 
foi acionada por funcionários da Uni- 
dade de Pronto-Atendimento. 

HOMEM MORRE AO CAIR DE 
ALTURA DE 30 METROS EM 

CACHOEIRA. 

é Um homem de 39 anos morreu 
após cair de uma altura de cerca de 
30 metros, na cachoeira Azul, em 
Brazlândia (DF). A vítima morreu no 
local e o corpo foi resgatado e levado 
para a parte superior da grota. A 
informação é de que o homem ten- 
tava fazer uma selfie. Ao todo, 13 
militares e três veículos participaram 

da operação. 

HOMEM DE 26 ANOS MORRE EM 
“BRINCADEIRA” DE ROLETA RUSSA 

COM AMIGO. 

» Um homem de 26 anos foi morto 
após levar um tiro acidental na ca- 
beça ao “brincar” de roleta russa com 
um amigo, em Campo Grande (MS). 
O autor do disparo foi encaminhado 
a delegacia para prestar depoimento. 

O “jogo” consiste em colocar uma 
única bala no tambor do revólver, 
girá-lo, apontar para a outra pessoa 
e puxar o gatilho sem saber onde o 
projétil está. 
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MEGA-SENA PODE PAGAR R$ 3 
MILHÕES NO SÁBADO. 

» O próximo sorteio da Mega-Sena 
será no sábado (13). O prêmio é 
estimado em R$ 3 milhões. Cinco 
apostas acertaram as seis dezenas 

sorteadas na quarta-feira (10) e cada 
uma levará mais de R$ 18 milhões. 
As apostas vencedoras foram de An- 

gical (BA), Goiânia (GO), Benedito 
Leite (MA) e Borbema (SP). Uma de- 
las foi feita pela internet. Os números 
sorteados foram 03, 19, 25, 37, 44 e 
56. 

DÓLAR TEM MAIOR QUEDA DESDE 
O FINAL DE AGOSTO. 

b O dólar fechou em forte queda de 
1,74%, cotado a R$ 5,4041, nesta 
quinta (11), em meio a expectati- 

vas crescentes de que o Banco Cen- 

tral endurecerá o ritmo da alta dos 

juros para tentar conter a inflação. 

Essa foi a queda mais forte desde 24 
de agosto deste ano (-2,25%) e seu 
menor patamar para encerramento 

desde 1º de outubro (R$ 5,3696). 

BOVESPA FECHA EM ALTA APOIADA 
POR VALE. 

» O principal índice de ações da 
bolsa de valores de São Paulo, a 
B3, fechou em alta nesta quinta-feira 

(11), com Vale respondendo pelo 

principal suporte após avanço dos 

preços do minério de ferro na China, 

enquanto a safra de balanços colo- 

cou a Via na ponta negativa. O Ibo- 
vespa subiu 1,54%, aos 107. 594 
pontos. A Bolsa acumula alta de 

3,96% no mês. 

POUPANÇA TEM PIOR RETORNO 
EM 30 ANOS. 

» A poupança completou 14 meses 
seguidos de perdas no acumulado 

em 12 meses descontando a infla- 
ção, atingindo em outubro a pior ren- 

tabilidade real em 30 anos. Com a in- 
flação acumulada de 10,67% nos 12 
meses até outubro, a rentabilidade 

real da caderneta ficou negativa em 
7,59% no mesmo período. Trata-se 

do pior rendimento real da modali- 

dade desde outubro de 1991. 
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COMITÊ DA HOLANDA RECOMENDA 
A VOLTA DE LOCKDOWHN. 

» Uma comissão de especialistas da 
Holanda recomendou nesta quinta- 

feira (11) a imposição de um lock- 
down parcial no país. Se aprovado, 

este será o primeiro da Europa desde 

o verão (inverno no Brasil), para com- 
bater o aumento nos casos de Covid- 

19. O gabinete do primeiro-ministro 
interino Mark Rutte deve decidir as 

medidas nesta sexta-feira. 

INFLAÇÃO AO CONSUMIDOR DA 
RGENTINA SUPERA 
EXPECTATIVAS. 

b Os preços ao consumidor da Ar- 

gentina dispararam 3,5% em outu- 
bro, acima das estimativas de ana- 

listas, informou a agência oficial de 
estatísticas do país, um golpe para 

o governo peronista antes das elei- 
ções de meio de mandato de do- 

mingo, uma vez que a inflação galo- 
pante é preocupação importante dos 

eleitores. Analistas consultados pela 

Reuters previam avanço mensal de 
3,2%. 

BC DO MÉXICO SOBE TAKA DE 
JUROS EM 29 PONTOS-BASE. 

» O Banco do México aumentou sua 
taxa básica de juros em 25 pontos- 

base pela quarta reunião de política 

monetária consecutiva nesta quinta- 

feira, a 5,00%, depois de uma vo- 
tação por 4 votos a 1, expressando 

preocupação sobre a inflação acima 

da meta. A decisão veio após alta de 

6,24% dos preços ao consumidor no 

ano até outubro. 

EUA PROMULGAM LEI QUE 
PERMITE NOVAS SANÇÕES 
CONTRA NICARÁGUA. 

» O presidente dos Estados Unidos, 
Joe Biden, promulgou na quarta-feira 

uma lei que permite novas sanções 

contra o governo da Nicarágua, que 

Washington considera uma ditadura, 
e contra o qual aplicará todo o peso 

jurídico e diplomático disponível. Bi- 

den sancionou a “Lei de Fortaleci- 
mento da Adesão da Nicarágua às 
Condições para a Reforma Eleitoral 

de 2021”. 
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RAINHA ELIZABETH II "ESTÁ BEM”, 
DIZ PRÍNCIPE CHARLES. 

b O príncipe Charles do Reino Unido 
disse nesta quinta-feira (11) que sua 
mãe, a rainha Elizabeth Il, “está 

bem”, após ser perguntado por um 

súdito sobre o estado de saúde da 

monarca. “Ela está bem, muito obri- 
gado”, disse Charles a um grupo de 
pessoas nas ruas de Brixton, no sul 

de Londres. Elizabeth Il, de 95 anos, 

recebeu recomendação médica para 

descansar. 

ESCRITORA URUGUAIA CRISTINA 
PERI ROSSI VENGE PRÊMIO 

CERVANTES. 

» Conhecida tanto por seus roman- 

ces quanto por sua poesia, a uru- 
guaia Cristina Peri Rossi ganhou o 
Prêmio Cervantes, o mais prestigi- 
ado prêmio da literatura em língua 
espanhola, anunciou na quarta-feira 

o Ministro da Cultura da Espanha, 

Miquel Iceta. Ela escreveu quase 
vinte livros de poesia, quinze contos 
e cinco romances, o último dos quais 

é Todo lo que no te pude decir (2017). 

CÓPIA DE MONA LISA É VENDIDA 
POR 210 MIL EUROS EM LEILÃO. 

» Uma cópia fiel da Mona Lisa, de 
Leonardo da Vinci, um dos quadros 

mais conhecidos do mundo, foi ven- 
dida por 210 mil euros em um leilão 

em Paris na terça-feira. A casa de 

leilão Artcurial tinha estimado que a 

cópia, datada de cerca de 1600 e 

muito parecida com a pintura original, 
seria arrematada por um valor entre 

150 mil a 200 mil euros. 

CACHORRO QUE AJUDOU A 
SALVAR COALAS DE INCÊNDIOS 

GANHA PRÊMIO. 

b Entre 2019 e 2020, a Austrália ar- 
deu em incêndios. Naquele período, 

três bilhões de animais foram afeta- 
dos. Durante as queimadas, um coo- 

lie australiano ajudou a resgatar mais 
de 100 coalas feridos. Mais de um 
ano depois, Bear recebeu o título de 
herói e um prêmio do Fundo Interna- 

cional para o Bem-Estar Animal, de 

Londres. 

RAPPER VAI PAGAR FUNERAL DE 
VÍTIMAS + DURANTE 

» Depois de uma tragédia que ma- 
tou 9 pessoas em seu show na úl- 

tima sexta-feira, o rapper Travis Scott 
se ofereceu para pagar as despesas 
com o funeral das vítimas. Segundo 
o site de notícias TMZ, o músico está 
firmando uma parceria com uma rede 

de psicólogos, conselheiros e psiqui- 
atras para oferecer apoio para quem 
ficou traumatizado, além de familia- 
res das vítimas. 

DIRETOR DE SÉRIE "ROUND 6" 
CONFIRMA SEGUNDA 

TEMPORADA. 

» Hwang Dong-hyuk, diretor e rotei- 
rista de “Round 6”, a distópica série 
sul-coreana da Netflix que se tornou 

enorme sucesso global, expressou 
confiança de que a produção extre- 

mamente popular irá voltar para uma 
segunda temporada. “Estamos nas 
negociações para a segunda tempo- 

rada”, afirmou Dong-hyuk em uma 
entrevista na segunda-feira (9). 

MÚSICA COM GEORGE HARRISON 
E RINGO STARR E ENCONTRADA 

EM SÓTÃO. 

» Uma canção inédita com os Bea- 
tles George Harrison e Ringo Starr 
foi revelada no Museu dos Beatles 
de Liverpool, nesta quarta-feira, após 

ter sido encontrada em um sótão no 

ano passado. Escrita e produzida 

pelo jornalista e locutor Suresh Joshi, 

a canção Radhe Shaam foi gravada 
no Trident Studios de Londres, em 

1968, com vocais do músico indiano 
Aashish Khan. 

PAUL RUDD É ELEITO "HOMEM 
MAIS SEXY DO MUNDO" PELA 

REVISTA PEOPLE. 

» Paul Rudd, ator mais conhecido 
por interpretar o "Homem-Formiga” 

nos cinemas, foi eleito o homem mais 
sexy do mundo pela revista People 

na quarta-feira, juntando-se a nomes 

como Idris Elba, George Clooney e 
Bradley Cooper. Rudd, de 52 anos, 
cuja carreira remonta a 30 anos, pa- 
receu surpreso com a homenagem, 
assim como sua esposa. “Ela ficou 
perplexa”, disse ele. 
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CLÁUDIO HUMBERTO 

O governo federal avalia iniciar o processo de privatização da Pe- 

trobras vendendo todas as suas refinarias, por meio de leilões em 

bolsa de valores. Para impedir concentração, a ideia seria impedir que 
os grupos interessados adquiriam refinarias em mais de um Estado. 

Quem arrematar refinaria no Rio de Janeiro, por exemplo, não poderá 
se habilitar ao leilão para compra das duas refinarias de São Paulo. 

Jogo rápido 

O modelo de privatização das refinarias ainda está sob análise, mas a 
intenção é concluir a venda até o final do primeiro semestre de 2022. 

Ótimo começo 
A privatização da Petrobras será possível com a abertura do País aos 

concorrentes e após seu fatiamento. Refinarias são uma dessas fatias. 

Cavalo doido 

Usando o monopólio sem pudor para gerar lucros pornográficos e 
atuando como estatal quando convém, a Petrobras está sem controle. 

Tomaram conta 

O governo concluiu que a Petrobras já não serve ao governo e nem 
ao País, e sim aos acionistas minoritários que controlam seus cargos- 
chave. 

Governo avalia se Onyx seria mais útil na Câmara 

A exoneração temporária do ministro Onyx Lorenzoni (Trabalho) fez re- 

tomar, no governo, a reflexão de que talvez o gaúcho, pela experiência 
acumulada em cinco mandatos de deputado federal, seja mais útil ao 
governo reforçando a articulação política na Câmara. Mas o ministro 

retomou o mandato para ajustar suas emendas parlamentares, antes 

que o seu suplente delas se beneficiasse, para depois reassumir o 

ministério. 

Racha 

Aliado do governo Bolsonaro avalia que a presença de Onyx na Câ- 

mara também pode até atingir o DEM, partido do ministro, que está 

rachado. 

Influência 

Após a mudança de Partido da Frente Liberal (PFL) para Democratas, 
Onyx foi o primeiro líder do partido na Câmara dos Deputados. 

Pré-candidato 

Consolida-se a candidatura de Onyx a governador gaúcho e pelo PL, 
partido ao qual deve se filiar para acompanhar Bolsonaro. 

Folga por nossa conta 

Custará ainda mais caro aos cofres públicos o passeio à COP26, em 

Glasgow, do governador do Piauí Wellington Dias (PT). Sua presença 
foi tão inútil quanto a de vários políticos brasileiros, mas, contaminado 

por covid-19 por não usar máscara, fará quarentena de 14 dias na 

Escócia. 

Quanta ganância 
A reclamação sobre o desempenho da bolsa de valores brasileira 

PRIVATIZAÇÃO DA PETROBRAS 
COMEÇARA PELAS REFINARIAS 
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parece coisa de “mercado” acostumado a faturar muito. Nos últimos 

12 meses, o resultado é alta de 5%. Pior para o pobre que sequer 

consegue poupar. 

Reforma atacada 

O especialista em Direito do Trabalho Arno Bach acha que o mais duro 

golpe contra a reforma trabalhista que há quatro anos modernizou as 

relações de trabalho, foi a decisão do Supremo isentar beneficiados da 

justiça gratuita de pagar honorários periciais e sucumbenciais. 

Apenas um ladrão 

“É um ladrão à solta”, afirmou o jornalista Guilherme Fiúza, ao classi- 
ficar a viagem do ex-presidiário Lula à Europa, onde será “premiado” 

por uma revista francesa, claro, esquerdista. 

Predestinado 

Após quatro anos como deputado e quase três como senador, Romário 

acabou presidindo sessão do Congresso Nacional justo em dia de jogo 
da Seleção pelas Eliminatórias. Que seja um bom presságio para o 

hexa. 

Agro dispara 
Depois de grande período de seca, as chuvas volumosas vão ajudar 

na alta de 14,7% na safra de grãos do ciclo 2021/22. A Conab prevê 
colheita de 289,8 milhões de toneladas, 37 milhões a mais que o ciclo 

anterior. 

Pandemia fica para trás 

O Brasil já tem 16 Estados e o Distrito Federal com mais da metade 
da população imunizada com duas doses ou a vacina de dose única 

contra covid. Rondônia e Goiás devem atingir 50% ainda esta semana. 
Amapá e Roraima seguem na lanterna com cerca de um terço de 
imunizados. 

À quem interessa? 

A economia brasileira é uma das mais fechadas, disse o deputado Otto 

Alencar Filho. Pesquisa do Banco Mundial em 188 países mostra “que 

nossa economia só é mais aberta ao exterior que Nigéria e Sudão”. 

Pergunta no velho mundo 
Alguém vai passar a limpo o “orçamento secreto” de viagens de políti- 

cos à Escócia? 

PODER SEM PUDOR 

Dois em um 

Além de Petrônio Portela, articulador da abertura política, o Piauí tinha 

o senador biônico Lucídio Portela. Ao contrário do irmão, Lucídio tinha 
fama de autoritário e pouco letrado. Certa vez ele elogiava a ditadura 
quando citou o escritor Fiodor Dostoievsky. Um senador de oposição 

aparteou: “Interessante sua citação de Dostoievsky. A propósito, o 

nobre colega já leu Crime e Castigo'?” O velho Lucídio fulminou, 
multiplicando por dois o clássico romance da literatura russa. “Li os 

dois!” 
Com André Brito e Tiago Vasconcelos 
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LEANDRO MAZZINI 

O Partido dos Trabalhadores está provando do veneno 

da impunidade que escorreu pelas mãos da presidente 

Dilma Rousseff e pairou no decreto de indulto aos men- 
saleiros que ela assinou antes de deixar a presidência. 
Ao perdoar o mensaleiro Valdemar da Costa Neto, dono 

do PR — hoje de novo Partido Liberal —, com indulto 
confirmado pelo STF, Dilma abriu caminho para que ele, 

absolvido dos crimes, pudesse retomar o comando do 
partido e fazê-lo crescer. O PL hoje é o principal aliado 
do presidente Jair Bolsonaro, com centenas de prefeitos 

e forte bancada no Congresso. Bolsonaro é o principal 
rival de Lula da Silva (PT), que já contou com Valdemar e 

Ciro Nogueira (Progressistas) ao seu lado. Hoje a dupla 
está com Bolonsaro dentro do Palácio. 

Foi e voltou 

Valdemar foi condenado a 7 anos e 10 meses de prisão 
por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em 2013. 

Cumpriu dois anos e meio da pena. E foi indultado em 
2016. 

Moro & morar 
Há uma frase-slogan circulando entre 'moristas' — assim 

já chamados os apoiadores de Sergio Moro — como mote 

para sua eventual campanha: “Moro no Palácio”. 

Acredite se quiser 

A 'caradurice' é tanta no gabinete do senador Davi Alco- 
lumbre (DEM-AP) que teve proposta de rachadinha até 

no acerto dos direitos de uma demitida que o denunciou. 

Agenda presidencial... 
A fila de autoridades portuguesas interessadas em co- 
nhecer o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD- 
MG), mostra o quanto o pré-candidato já chamou aten- 

ção na Terra Mãe. Ele aterrissou em Lisboa para pres- 

tigiar seminário da faculdade IDP dia 15, e mal chegou 
ao hotel, já havia pedidos de agenda até do presidente 
Marcelo Rabelo. 

«Na Terra Mãe 
Além de Rabelo — com quem Pacheco se reúne no do- 

mingo — o senador já se reuniu com o ex-primeiro minis- 

tro Pedro Passos, com o ministro da Ciência e Educação, 
Manuel Heitor. E com o presidente da Câmara Municipal 

PT PROVA DO VENENO 
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de Lisboa, Carlos Moedas. 

Moro excluído 
Advogada do presidente Jair Bolsonaro, Karina Kufa ex- 

cluiu a apresentação que o ex-ministro e agora presiden- 

ciável Sergio Moro fez para “Cibercrimes e seus reflexos 
no Direito brasileiro”, o livro que ela escreveu em parceria 

com os colegas Alessandro Gonçalves Barreto e Marcelo 
Mesquita Silva. 

Para refletir 
Essa notícia é a cara do Brasil: uma carreta com milhares 

de livros tombou ontem em São Pedro do Avaí (MG). A 
carga não foi saqueada. Se fosse de cervejas... 

Queimando a língua 
Deputados do PSL da ala bolsonarista não escondem 
constrangimento com a iminente filiação do mandatário 

ao PL, partido com histórico de visitas de camburões. 
Isso porque foram eleitos na onda de 2018 que pregava 

o combate à corrupção, defesa da Lava Jato e ética na 

política. 

Racha 

Hoje, a bancada do PSL soma 53 deputados. Destes, 
20 são fidelíssimos ao presidente, mas ainda estão em 
dúvida e avaliam cenários nos Estados antes de even- 
tual embarque no PL. O PSL rachou em 2019 após 
a desfiliação de Bolsonaro. Uma ala seguiu alinhada 
ao presidente e outra ao deputado Luciano Bivar (PE), 
presidente da sigla. 

Bolsolão 
A decisão do STF que suspendeu as emendas de re- 

lator, conhecidas como “orçamento secreto”, reacendeu 

o movimento da oposição para tentar instalar a “CPI 
do Bolsolão”, proposta há seis meses pelo PSOL na 

Câmara. O objetivo da comissão, segundo o partido, é 
apurar o uso político de recursos públicos pelo governo 
Bolsonaro. 

Bolsolão 2 

Para que a CPI seja instalada, são necessárias 171 as- 

sinaturas. Até o momento, foram coletadas pouco mais 

de 60. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e 
líderes aliados ao Planalto atuam para barrar a CPI. 
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GOVERNO FAVORÁVEL A 
DESONERAÇÃO DA FOLHA 

POR MAIS DOIS ANOS 
FLAVIO PEREIRA 

O deputado federal gaúcho Jerônimo Goergen (PP), 
que é relator do Projeto de Lei 2541/2021 na Comissão 

de Finanças e Tributação e um dos principais articu- 

ladores da política de desoneração da folha de paga- 

mento por mais dois anos, confirmou à coluna que o 

presidente Jair Bolsonaro garantiu apoio à proposta. 

“Isso nos leva agora a acelerar as negociações e correr 
contra o tempo para aprovar essa proposta no plenário 
do Congresso”, afirmou o deputado. 

A sessão de autógrafos de Jair Soares 
A sessão de autógrafos do livro "Jair Soares: Uma Vida 
em Ação” ontem na Feira do Livro em Porto Alegre, reu- 
niu em torno do ex-governador Jair Soares, um número 
expressivo de líderes políticos, entre eles o presidente 

estadual do PP, Celso Bernardi, o senador Luis Carlos 
Heinze ,o ex-prefeito Guilherme Socias Villela e ami- 

gos do autor. A autobiografia de Jair Soares destaca 
momentos marcantes da sua trajetória política. 

A eleição na Nicarágua 
A propósito do registro de ontem sobre a suspeitíssima 

reeleição do ditador Daniel Ortega para presidente da 
Nicarágua, fato saudado efusivamente pelo PT nacio- 
nal, o advogado especialista em Direito Eleitoral envia 
o seguinte comentário: 

"A propósito das eleições na Nicarágua, a título de 
ilustração, quero lembrar que em 2014 houve alteração 

constitucional que estabeleceu reeleições infinitas. Ou 
seja, não há proibição. Assim, como não há proibição 
para parentesco na composição nas chapas majoritá- 

rias. Basta observar que o presidente tem como vice, a 
sua esposa. Uma anomalia essa reeleição eternizada 

na Nicarágua. 

A lista de emendas para o Rio Grande do Sul 
Fruto do consenso entre os três senadores e 31 depu- 

tados federais, foram liberadas as chamadas emendas 
de consenso da bancada gaúcha em Brasília. O coor- 
denador da bancada gaúcha, deputado Giovani Che- 
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rini, encaminha à coluna a relação das 17 emendas, 

num total superior a R$ 212 milhões, e segundo ele, 
“demonstrando a transparência e unidade da bancada 
gaúcha”: 
- Agricultura, equipamentos agrícolas; no valor de R$ 
36.600.000,00 
- Policia Rodoviária Federal - PRF, Construção da nova 

unidade de São Leopoldo; no valor de R$ 4.100.000,00. 

- Saúde, custeio para Média e Alta Complexidade 
(MAC); no valor de R$ 91.656.000,00. 
- Construção de Posto Saúde (UBS) na Vila Mario Quin- 
tana, loteamento Irmãos Maristas em Porto Alegre; no 
valor de R$ 2.044.000,00. 
- Estrada Caminho das Neves - Nova Petrópolis: Bom 

Jesus RS/Divisa RS; no valor de R$ 2.800.000,00. 
- Estrada Caminho do Meio de Porto Alegre a Viamão; 
no valor de R$ 4.000.000,00 
- Pavimentação do Novo Polo Industrial em Cruz Alta; 

no valor de R$ 8.350.000,00 
- Ponte São Jerônimo a Triunfo; no valor de R$ 
3.200.000,00. 
- Ponte Tramandaí — Imbé; no valor de R$ 
7.700.000,00. 
- Ponte Barra do Guarita: Ponte sobre o Rio Uruguai, 
Ligando Barra do Guarita/RS a Itapiranga/SC, na ERS- 
163; no valor de R$ 5.600.000,00. 

- Ponte do Rio Ibicuí na BR-472 entre Itaqui e Uruguai- 
ana; no valor de R$ 2.700.000,00. 
- Ponte de Porto Xavier; no valor de R$ 8.673.920,00. 
- BR-153 Rodovia Transbrasiliana que liga Passo 
Fundo — Erechim; no valor de R$ 5.900.000,00 
- Ligação da RS 211 Campinas do Sul a Ronda Alta; no 
valor de R$ 9.550.000,00. 
- BR-448: Projeto de Ampliação da BR 448 até o muni- 

cípio de Portão; no valor de R$ 5.800.000,00. 

- VERGS; no valor de R$ 6.500.000,00. 
- Institutos Federais; no valor de R$ 7.800.000,00. 

* Total: R$ 212.973.920,00* 



CADERNO COLUNISTAS - O Sul Porto Alegre . Sexta, 12 de Novembro de 2021 . 59 

AS COLUNAS REFLETEM A OPINIÃO DOS AUTOFES E NÃO DO JORNAL O SUL 

O JORNAL NÃO SE RESPONSABILIZA E NEM PODE SER RESPONSABILIZADO 
PELAS INFORMAÇÕES DOS COLUNISTAS OU POR PREJUÍZOS DE QUA.QUER 

O SUL ADOTA PRINCÍPIOS EDITORIAIS 
DE PLURALISMO, APARTIDARISMO, 
JORNALISMO CRÍTICO E INDEPENDÊNCIA 

CADERIN 

Rd 

MARCELO ALMEIDA 

Você pode até não gostar de videogames, jogos 
de celular ou mesmo um jogo de cartas, mas saiba 

que empresas com as quais que você interage 

utilizam diversas técnicas e mecânicas dos jogos 
para engajar, interagir e aprender com seus cli- 

entes. O termo chamado Gamification (ou gamifi- 
cação/ludificação) foi cunhado pelo britânico Nick 

Peeling em 2002, e significa aplicar mecânicas e 

conceitos de jogos em contextos empresariais. 

O Instagram por exemplo utiliza uma série de con- 

textos de jogos para manter seus usuários engaja- 

dos por horas na plataforma, como por exemplo a 

Influência Social (relacionamento entre usuários, 
chat, compartilhamento e engajamento por pos- 

tagens), Não Previsibilidade (a busca constante 

por novidades dos amigos e páginas) e a Escas- 
sez (lives e conteúdos disponíveis por um período 

limitado. Há outras empresas que trabalham o 

contexto de Significado ou Propósito Maior, como 

o Waze que cria um ambiente colaborativo de mo- 

bilidade. 

O que as empresas buscam quando aplicam a 

Gamificação em suas estratégias? Resultados a 

partir do engajamento. Um dos principais usos 

dos contextos de jogos está na educação, como 

uma forma de acelerar e otimizar os treinamentos 

de funcionários ou cursos oferecidos pelas empre- 

sas. O engajamento também gera maior impacto 

na receita pois aumenta a recorrência de produtos 

e serviços, transforma clientes em promotores da 

marca e possibilita novas formas de interação que 

não são necessariamente comerciais, valorizando 

o reconhecimento da empresa perante eles. Po- 

rém o principal benefício é a geração de dados 

mensuráveis de resultados das ações, bem como 

JOGOS: 
INVADIR SUA EMPRESA 

NATUREZA EM DECORRÊNCIA DO USO DESTAS INFORMAÇÕES 

COLUNISTAS 

ELES VÃO 

das interações das pessoas com as estratégias, 

acelerando a aprendizagem e favorecendo o de- 

senvolvimento de novos produtos e serviços que 

sejam mais conectados aos desafios e necessida- 
des dos clientes. 

Pode parecer distante, mas mesmo para peque- 

nas empresas os conceitos e mecânicas de gami- 

ficação estão disponíveis e podem ser utilizadas 

de forma bastante simples. Um cartão fidelidade 

por exemplo traz mecânicas de pontuação, pro- 

gresso e recompensa, trazendo maior recorrên- 

cia ao produto ou serviço. Rankings ou patentes 

também são formas de engajar clientes e funcio- 
nários para gerar um relacionamento competitivo 

saudável ou um sentimento de pertencimento e 
relacionamento mais profundo com as marcas. 

Todavia é importante ressaltar que mesmo sim- 

ples ações precisam compor uma estratégia bem 

definida, pois mesmo a inserção de uma camada 

de diversão e engajamento no contexto empresa- 

rial pode gerar desconexão com o propósito ou 

competitividade excessiva dentro da organização. 

É provável que no futuro próximo a gamificação 

se torne uma ferramenta estratégica de gestão 

além de uma simples solução de recursos de jo- 
gos, visto que o investimento nessa área cresce 

de forma constante e mais de um bilhão de pes- 

soas se consideram jogadores ativos de alguma 
plataforma de entretenimento, conforme a esti- 

mativa do M2 Advisory Group. O lado positivo 

para quem consome é que haverá cada vez mais 

investimento em experiências interessantes com 

os produtos e serviços que consumimos. 

Marcelo Almeida | Federasul Divisão Jovem 



Porto Alegre . Sexta, 12 de Novembro de 2021 . 60 

O SUL ADOTA PRINCÍPIOS EDITORIAIS 
DE PLURALISMO, APARTIDARISMO. | 
JORNALISMO CRÍTICO E INDEPENDÊNCIA 

CADERN 

ada ANIS 

Eventos 
1823 — Pedro | do Brasil manda o Exército invadir o Ple- 
nário da Assembleia Constituinte de 1824, prendendo 
e exilando diversos deputados. 
1864 — Guerra do Paraguai: o vapor paraguaio Tacu- 
ari apresou o navio brasileiro Marquês de Olinda, que 

subia o rio Paraguai rumo à então Província de Mato 
Grosso. 
1905 — Noruega faz plebiscito para decidir entre Monar- 
quia e República. 
1906 — 14-bis volta a voar, desta vez percorrendo uma 

distância de 220 metros em 21,5 segundos. 
1911 — Inaugurada e solenemente consagrada a Igreja 
Matriz de Santo Amaro da Imperatriz (Santa Catarina, 
Brasil). 
1918 — Áustria passa a ser uma república. 
1975 — As ilhas Comores são admitidas como Estado- 
Membro da ONU. 
1976 — São realizadas as primeiras eleições autárqui- 
cas de Portugal. 
1979 — A sonda Voyager 1 passa a 7.000 quilômetros 
do satélite Tita. 
1990 — Akihito torna-se o 1250- imperador do Japão. 
1991 — Massacre de Santa Cruz: o Exército indonésio 
dispara sobre manifestantes que homenageavam um 
estudante morto pela repressão no cemitério de Santa 
Cruz, em Díli. 
1993 — Última unidade do Chevrolet Chevette sai da 
linha de montagem. 
2001 — Avião da American Airlines cai no bairro do 
Queens, em Nova York, matando os 260 passageiros 
e tripulantes, além de outras cinco pessoas no solo. 

Nascimentos 
1815 -— Elizabeth Cady Stanton, 
americana (m. 1902). 
1840 — Auguste Rodin, escultor francês (m. 1917). 
1898 — Leon Stukelj, ginasta esloveno (m. 1999). 
1910 — Rodolfo Barteczko (Patesko), futebolista brasi- 
leiro (m. 1988). 
1915 — Roland Barthes, escritor, sociólogo e filósofo 
francês (m. 1980). 

ativista norte- 

FATOS HISTÓRICOS DO 
DIA 12 DE NOVEMBRO 

CADERNO COLUNISTAS - O Sul 

AS COLUNAS REFLETEM A OPINIÃO DOS AUTOFES E NÃO DO JORNAL O SUL 

O JORNAL NÃO SE RESPONSABILIZA E NEM PODE SER RESPONSABILIZADO 

PELAS INFORMAÇÕES DOS COLUNISTAS OU POR PREJUÍZOS DE OUM. QUER 
NATUREZA EM DECORRÊNCIA DO USO DESTAS INFORMAÇÕES 

COLUNISTAS 

1916 — Paul Emery, automobilista inglês (m. 1993). 
1921 — Lucilo Varejão Filho, professor e escritor brasi- 
leiro (m. 2010). 
1929 — Grace Kelly, atriz norte-americana e princesa de 
Mônaco (m. 1982). 
1942 — Paulinho da Viola, violonista e compositor bra- 
sileiro. 
1945 — Neil Young, cantor canadense. 
1947 — Patrice Leconte, cineasta e roteirista francês. 
1954 — Claudio Marangoni, ex-futebolista argentino. 
1965 — Fernando Delgadillo, compositor e músico me- 
xicano. 
1968 — Aya Hisakawa, dubladora e cantora japonesa. 
1969 — Monalisa Perrone, jornalista brasileira. 
1972 — Reynaldo Gianecchini, ator brasileiro. 
1981- Dani Calabresa, humorista brasileira. 
1989 — Hiroshi Kiyotake, futebolista japonês. 
1990 — Florent Manaudou, nadador francês. 
1994 — Guillaume Cizeron, patinador artístico francês. 

Falecimentos 

1035 — Rei Canuto Il da Dinamarca, Inglaterra e Noru- 
ega (n. ca. 995). 
1746 — Georg Steller, naturalista e explorador alemão 
(n. 1709). 
1836 — Juan Ramón Balcarce, militar e político argen- 
tino (n. 1773). 
1914 — Augusto dos Anjos, poeta brasileiro (n. 1884). 
1956 — Juan Negrin, primeiro-ministro espanhol (n. 
1889). 
1986 — Ria Baran, patinadora artística alemã (n. 1922). 
1991 — Gabriele Tinti, ator italiano (n. 1932). 
1999 — El Pescaílla, músico e cantor espanhol (n. 
1925). 
2003 — Jonathan Brandis, ator norte-americano (hn. 
1976). 
2007 — Ira Levin, escritor, dramaturgo e autor de letras 
de canções estadunidense (n. 1929). 
2013 — Sérgio Grilo, ator português (n. 1973). 
2015 — Márton Fúlóp, futebolista húngaro (n. 1983). 
2018 — Stan Lee, escritor e editor norte-americano (n. 
1922). 
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Grêmio realiza treino tático e técnico 
focado no duelo diante do América-MG. 

plantel gremista voltou a 

O trabalhar na tarde desta 

quinta-feira (11), no CT Luiz Car- 

valho, visando o duelo decisivo 

diante do América Mineiro, neste 

sábado (13), em Belo Horizonte 

(MG), pelo Campeonato Brasi- 

leiro. 

Após um trabalho regenera- 
tivo para os atletas que atuaram 

os 90 minutos diante do Flumi- 

nense, na última terça (9), o téc- 
nico Vagner Mancini comandou 

um trabalho técnico e tático vi- 

sando a organização da equipe 

já em preparação para o próximo 

adversário. Ajustes da organi- 

zação ofensiva e defensiva, para 

consolidar as ideias de jogo tam- 

bém nos atletas que atuaram por 
menos tempo. 

A movimentação iniciou com 

um pré-treino de mobilidade e 

força seguido pelo aquecimento 

já com ênfase em aspectos téc- 

nicos defensivos. 

Lucas Uebel/Grêmio FBPA 

——+ 

Na segunda parte, em 

campo reduzido, um trabalho 

de 10 contra cinco com foco nos 

aspectos defensivo, com pres- 

são, cobertura, gesto corporal. 
Depois 11 contra seis até 11 x 

11 com organização ofensiva e 

defensiva envolvendo sincronia 

da linha defensiva, cobertura e 

balanço dos blocos. 

O trabalho fechou com treino tático de movimentações. 

O trabalho fechou com treino 
tático de movimentações com 

ajustes em superioridade e infe- 
rioridade numérica setorial. Ên- 
fase na organização e reorgani- 

zação com foco em situação es- 

pecífica de jogo. 

Gurias 

Gremistas 

As Gurias Gremistas con- 

quistam o primeiro objetivo na 

Nike Premier Cup 2021. Após 

dois empates, com o Flamengo 

na primeira rodada e Vasco na 

segunda, o Grêmio venceu o 

jogo decisivo diante do Corinthi- 

ans por 1 a O, em jogo que 

ocorreu ao final da manhã desta 

quinta. 

A partida ocorreu no Cen- 

tro de Treinamento do Despor- 

tivo Brasil, na cidade de Porto Fe- 

liz, sede da tracional competição 

de base. A equipe está invicta na 

competição. 

Agora, as Gurias aguarda 

o adversário da semifinal, que 
sai em jogos que ocorrerão na 

parte da tarde, podendo ser São 

Paulo, Internacional ou Ferroviá- 

ria. Data e horário serão divul- 

gados no aplicativo da competi- 

ção (PREMIER CUP), que faz o 

acompanhamento das partidas. 

Aguirre comenta derrota do Inter 
para o Juventude: “Poderíamos 

Inter voltou a perder no 

Campeonato Brasileiro. A 
derrota para o Juventude por 2 

a 1 em Caxias do Sul estaci- 

onou o colorado na 72 coloca- 

ção. Após a partida, o técnico 
Diego Aguirre deu uma breve en- 

trevista analisando o desempe- 

nho do seu time. 

Para o treinador, o confronto 

foi muito equilibrado; ele desta- 

cou o fato de a equipe ter le- 

vado um gol de bola parada, 

algo que não ocorria há alguns 
jogos. “Estivemos perto de em- 

patar no final, mas poderíamos 
ter feito um jogo melhor”, co- 
mentou o treinador. 

O grande objetivo da tempo- 
rada colorada é buscar a vaga 
direta para a Copa Libertadores. 

Aguirre garantiu que seu time 

tentará a vitória já na próxima 
partida. Apesar de ter conquis- 

tado apenas cinco pontos nos 

últimos 18, Aguirre destacou a 
campanha do Inter no segundo 

turno: “Até agora o Inter era o se- 
gundo melhor time. A realidade 
é que estamos em uma posição 
que merecemos”. 

Nos minutos finais, o Inter 

teve a chance de empatar a par- 

tida em um pênalti analisado e 
negado pelo VAR. Mesmo com 
as contestações, o colorado foi 

derrotado na bola para os caxi- 

enses. Diego Aguirre respondeu 

sobre as críticas acerca do mau 

desempenho: “Eu aceito a co- 

brança, porque o Inter é um time 
grande e isso faz parte. Vamos 

ver no final onde o Inter estará 
para tirar conclusões se fomos 
bem ou não”. 

Próximo jogo 
O grupo colorado já deu iní- 

cio à preparação para o próximo 

compromisso no (Campeonato 

ter feito um jogo melhor”. 
Ricardo Duarte/S.C. Internacional 

Brasileiro. Na tarde desta quinta- 

feira (11), a delegação chegou 

de Caxias do Sul e foi direto ao 

CT Parque Gigante para o treina- 

mento. A comissão técnica ficou 

com apenas dois dias de traba- 

lho antes de entrar em campo 

Para o treinador, o confronto foi muito equilibrado. 

para enfrentar o Athletico-PR, no 

estádio Beira-Rio. A partida con- 

tra o Athletico-PR está marcada 
para este sábado (13), às 19h, no 

Gigante, válida pela 322 rodada 
do Brasileirão. 



Porto Alegre . Sexta, 12 de Novembro de 2021 

Seleção Brasileira vence a Colômbia 
por 1 a0e garante vaga antecipada 

para a Copa do Mundo de 2022. 
ogando em São 
Paulo na noite desta 

quinta-feira (11), a Se- 
leção Brasileira venceu 
a Colômbia por 1 à 0, 
resultado que garantiu 
a classificação para a 
Copa do Mundo de 2022 
(Catar) com cinco ro- 
dadas de antecedência 
nas Eliminatórias. O 
atacante Lucas Paquetá 
marcou aos 26 minutos 
do segundo tempo o 
único gol da partida, na 
Arena Corinthians. 

Com o resultado, a 
equipe comandada por 
Tite chegou a 34 pontos. 
Restam agora mais qua- 
tro vagas para a Amé- 
rica do Sul no Mundial, 
uma delas por meio de 
repescagem. No mo- 
mento, o segundo lu- 
gar é ocupado pela Ar- 
gentina (25), seguida por 
Equador (20), Chile (16) 
e Colômbia (16). 

O próximo compro- 
misso do escrete "Cana- 
rinho” está marcado para 
as 20h30min da próxima 
terça (16), fora de casa. 
Desta vez, o adversário 
será a Argentina, no está- 
dio Bicentenário de San 
Juan. 

Resumo da 

partida 

O Brasil teve pela 
frente um adversário 
bem postado defensi- 
vamente. Com uma 
forte marcação colombi- 
ana, OS espaços pouco 
apareceram no primeiro 
tempo. 

No toque de bola rá- 

Lucas Figueiredo/CBF 

pido, os comandados de 
Tite assustaram com Pa- 
quetá, Casemiro e Ga- 
briel Jesus. O chute de 
fora da área também foi 
uma das armas do Bra- 
sil, que levou perigo em 
mais uma tentativa de 
Paquetá. 

Aos 35 minutos, a 
equipe anfitriã teve ótima 
oportunidade para abrir 
o marcador, quando 
Raphinha partiu em ve- 
locidade pela direita e 
tocou para Danilo, o 
lateral chegou cruzando, 
mas viu a bola desviar 
na marcação e acertar O 
poste. 

Já nos acréscimos, a 
Seleção ficou mais uma 
vez no “quase”, após 
cabeçada venenosa de 
Marquinhos. Do outro 
lado, a Colômbia assus- 
tou nos chutes de mé- 
dia distância de Zapata e 
Luis Díaz. 

Depois do intervalo, 
a Canarinho manteve 
o controle das ações. 
Gabriel Jesus, aos 5 

Com o resultado, a equipe comandada por Tite chegou a 34 pontos. 

minutos, mandou para 
fora. Aos 12, Neymar 
cobrou falta para boa 
defesa de Ospina. Na 
sequência, Matheus Cu- 
nha teve duas oportuni- 
dades consecutivas de 
cabeça, mas errou O 
alvo. 

Até que, aos 26 mi- 
nutos, Marquinhos rou- 
bou a bola e tocou para 
Neymar. O camisa 10 
deu o passe de primeira 
para Paquetá, que tam- 
bém de primeira bateu 
para o fundo das redes. 

No embalo do gol, o 
Brasil quase fez mais um, 
aos 37: Matheus Cu- 
nha recebeu passe em 
profundidade de Antony, 
mas acabou travado na 
hora exata da finalização. 
Mais tarde, foi a vez de 
Antony tentar o dele e 
Ospina novamente fez a 
defesa. 

Ficha técnica 

— Brasil: Alisson, Da- 

nilo, Marquinhos, Thiago 
Silva, Alex Sandro, Ca- 

semiro, Fred (Vinícius 
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Júnior), Lucas Paquetá 
(Fabinho), Raphinha 
(Antony), Gabriel Jesus 
(Matheus Cunha) e Ney- 
mar. Técnico: Tite. 

— Colômbia: Ospina, 
Muhoz (James Rodrí- 
guez), Sânchez, Tesillo, 
Mojica (Cuellar), Bar- 
rios (Muriel), Cuadrado, 
Lerma, Moreno, Luis 
Diaz (Roger Mantínez) e 
Zapata (Borja). Técnico: 
Reinaldo Rueda. 

— Arbitragem (trio chi- 
leno): Roberto Tobar, 
auxiliado por Christian 
Schiemann e Claudio 
Rios. No VAR, o argen- 
tino German Delfino. 

— Cartões (todos ama- 
relos): Fred, Neymar, 
Casemiro e Vinícius Jú- 
nior no lado brasileiro, 
mais Mojica, Barrios e 
Cuadrado pelo lado co- 
lombiano. 

— Público: 22.080 pes- 
soas, com renda de R$ 
7,1 milhões. 
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Capitão da seleção brasileira na 
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conquista do penta, ex-lateral demonstra 
confiança e enaltece jogador Vinícius 

de 21 anos, do Real Madrid. 
” = 

Júnior, 
ex-lateral-direito e 

O capitão do Brasil 
na conquista do penta- 
campeonato mundial 

no Japão em 2002, 

Cafu continua acom- 
panhando a  Sele- 
ção Brasileira mesmo 
longe dos gramados. 
Para o veterano, O 

atacante Vinícius Jú- 
nior pode ser um dos 
principais nomes da 
equipe de Tite na 

Copa do Mundo do 
Catar, em 2022. 

"Ele é um talento, é 
jovem e sei que se jo- 
gar fará uma grande 
Copa do Mundo. Ele 
é um jovem esperan- 
çoso não só do futebol 
brasileiro, mas tam- 
bém do futebol mun- 
dial. Vinicius come- 
çou muito bem em Ma- 
dri, marcando vários 
gols, mas isso não 
é surpresa. Sei que 
ele usará todo o seu 
potencial na Copa do 
Mundo para ajudar O 
Brasil a tentar vencer 

a disputa”, disse Cafu 
em entrevista ao jornal 
espanhol As. 

Para o ex-jogador, 
o próximo ano será 
decisivo no desenvol- 
vimento do atacante 
do Real Madrid. Ele 

acredita que se o jo- 
vem de 21 anos seguir 

Reprodução 

, 
o 

1 A 

Para Cafu, o próximo ano será decisivo no desenvolvimento do atacante do Real Madrid. 

evoluindo, fatalmente 
conseguirá um espaço 
entre os selecionados 
para a Copa do Catar. 
“Ele precisa jogar, pre- 
cisa ter confiança, pre- 
cisa ter certeza de que 
é útil para a seleção 
brasileira”, comentou. 

Já para o técnico 
Tite o momento é de 
ter paciência para que 
o futebol de Vinícius 
Júnior cresça com a 
camisa da Seleção 
Brasileira. Em entre- 
vista coletiva na tarde 
de quarta-feira (10), 
o comandante cana- 
rinho destacou que 
é necessário orientar 
ao máximo para que 
o atacante mostre o 
mesmo futebol que 
joga no Real Madrid. 

“Tendo paciência e 
compreensão do jo- 
vem, do tempo que 

ele possa ter para afir- 
mação dentro da Sele- 
ção, criar um ambiente 
receptivo para que ele 
possa ter esse desen- 
volvimento. Me pa- 
rece que ele passou 

um tempo de adap- 
tação no Real bas- 
tante grande, e que 
foi dando aos pou- 

cos a ele essa matu- 
ridade que ele possa 

desenvolver e chegar 
no estágio que está. 
Também na Seleção 
é assim, a gente tem 
que ter consciência da 
preparação do atleta. 
Nós também servimos 
para fomentar, conso- 
lidar, reafirmar, orien- 

tar, evoluir. E O nosso 
processo”, declarou. 

Vinícius Júnior vive 
grande fase no Real 
Madrid, porém ainda 
não está entre as pri- 

oridades do técnico 
Tite. Para os duelos 
com Colômbia e Ar- 
gentina pelas Elimina- 
tórias da Copa, Oo ex- 
jogador do Flamengo 
foi chamado após o 
corte de Roberto Fir- 

mino. No entanto, 

o atleta foi convocado 
para a Copa América 
e segue firme na briga 
por mais chances com 
a camisa do Brasil. 

Aos 51 anos, Cafu, 
por sua vez, está 
longe das quatro li- 
nhas desde 2008, 
quando se aposentou 
vestindo a camisa do 
Milan. Pela Seleção 
Brasileira, disputou 
três finais de Copas, 
sendo campeão em 
1994 e 2002. Também 
venceu a Copa Amé- 
rica duas vezes, em 
1997 e 1999. 
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Conmebol define proibições para o 
jogo entre Palmeiras e Flamengo na 
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final da Libertadores em Montevidéu. 
m função do ce- 
nário de pande- 

mia da covid-19, a 

Conmebol definiu 
novamente um pro- 

tocolo rígido para 
a decisão da Copa 
Libertadores entre 
Palmeiras e Fla- 

mengo, que ocor- 
rerá no final do mês 
no Uruguai. De 
acordo com jinfor- 

mações do jornalista 
Marcel Rizzo, do 

site UOL Esporte, 
os membros das 
delegações estão 
vetados de deixar 

os hotéis, exceto 

para treinamentos, 
eventos de mídia e 
o próprio jogo. 

Além disso, Pal- 
meiras e Flamengo 

estão proibidos de 
receber visitas de 
terceiros, algo re- 
gularmente notado 
nas equipes. Os 
protocolos também 
são válidos para a 
finalíssima da Copa 
Sul-Americana entre 
Athletico e Red Bull 
Bragantino, mar- 
cado para uma se- 
mana antes, no 

mesmo palco da 
decisão na Liber- 

Divulgação 

tadores, o estádio 
Centenário. 

O protocolo fi 
xado pela Conme- 
bol foi o mesmo 
adotado pela enti- 

dade na temporada 
passada, quando as 
competições foram 
retomadas em se- 
tembro, após um 
hiato de seis meses 

em função da pan- 
demia. Mesmo com 
um cenário mais 
leve, foi evitado que 

houvesse uma fle- 

xibilização das exi- 
gências. 

Sem cerveja 

A final da Con- 

mebol Libertadores 

entre Palmeiras e 

Flamengo, no dia 27 
de novembro, não 

terá cerveja para os 
torcedores. Tudo 

Decisão está marcada para dia 27 de novembro em Montevidéu. 

EA 

' 

por conta do pe- 
rodo eleitoral no 

Uruguai. 
Em |— informação 

divulgada primeira- 
mente pelo jornal O 
Globo, o governo 
local proíbe o con- 
sumo de álcool 24 
horas antes de uma 

eleição. No dia 
28, está marcado 
uma eleição para O 
Banco de Previsión 
Social (BPS), equi- 
valente ao INSS uru- 
guaio. A lei 7.812, 
que é uma Lei Elei- 
toral, proíbe a venda 
de bebias alcoólicas 
do dia anterior até 
o fim do período 
eleitoral. 

“Das 24 horas an- 

teriores ao encerra- 
mento da votação, 
até o final da vota- 

Tá 

ção, não será permi- 
tida a comercializa- 

ção de bebidas al- 
coólicas”, menciona 
um trecho do de- 

creto. 

Até o momento, a 
decisão está man- 
tida para a lei seca 
na final da Liberta- 

dores. No entanto, a 
Conmebol tenta re- 
verter essa medida. 

A entidade que 

organiza o futebol 
no continente busca 
uma solução para 
que a final da Liber- 
tadores possa ter 

cerveja no estádio. 
Uma decisão final 

deve ser enviada à 
Conmebol nos pró- 
ximos dias. 
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o 
EA o 

ntes de seguir para 
Interlagos, Max 

Verstappen passou por 
Brasília para visitar O 
ex-piloto e tricampeão 
mundial da Fórmula 1, 
Nelson Piquet, pai de 
sua namorada, Kelly. 
Questionado sobre 
possíveis conselhos 
que o veterano poderia 
ter lhe dado, o piloto 
de 24 anos foi direto ao 
dizer que “não precisa 
de conselhos” e que 
o encontro foi para 
passar tempo com a 
família, e não discutir 
sobre o trabalho. 

“Não conversamos 
sobre isso. Eu não 
preciso de conselhos. 

Conversamos sobre 
várias coisas. Foi mais 
importante passar um 
tempo com a família”, 
comentou ele, em cole- 
tiva de imprensa nesta 
quinta-feira (11), as 
vésperas do GP de São 
Paulo. 
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Antes da prova de Fórmula 1, Verstappen 
visita Nelson Piquet, mas recusa 

| parmalat 

N N 

Nelson Piquet, tricampeão mundial, e Max Verstappen, atual líder do campeonato. 

“Eu me diverti muito 

com a família dele e 
sou mais descontraído 
fora das pistas, en- 

tão não gosto muito 
de falar sobre trabalho. 
Posso dizer que o Nel- 

son tem uma garagem 
dos sonhos, tem carros 
incríveis, um dia gosta- 
ria de ter uma assim”, 

acrescentou o vence- 
dor de nove etapas em 
2021. 

Verstappen tem al- 

gumas memórias de 
Interlagos. Participou 
de cinco GPs: a polê- 
mica corrida de 2018, 

após o entrevero com 
Esteban Ocon, que o 
impediu de conquistar 

sua terceira vitória na- 
quela temporada, foi 
uma delas. No ano se- 
guinte, em 2019, con- 

seguiu, enfim, subir ao 
lugar mais alto do pó- 
dio, depois de uma 
prova verdadeiramente 
maluca em São Paulo. 

armalat / 
AA 

Agora, com um cam- 
peonato de 2021 extre- 

mamente parelho, Max 
revela que gostaria de 
ouvir as arquibancadas 
cheias do Autódromo 
José Carlos Pace gyri- 
tando seu nome. “Eles 
amam corrida e espor- 

tes a motor. A torcida 
aqui é uma das melho- 
res. Quando vamos ao 
pódio, eles ficam lou- 
cos. ÂAnsioso para ter 
essa experiência nova- 
mente”, concluiu. 

170 mil pessoas 

O Grande Prêmio 
São Paulo de Fórmula 
1 deve inserir cerca de 
700 milhões de reais 
a economia da capital 
paulista e atrair 170 
mil pessoas nos três 
dias da competição 
esportiva. Essa é a 
previsão do prefeito 
de São Paulo, Ricardo 
Nunes. 

“Milhões de pes- 

conselhos, dizendo: “Não preciso”. 

= JE 

soas, de 180 países, 
assistirão ao GP São 

Paulo, fortalecendo a 

marca da cidade cos- 

mopolita no mundo in- 
teiro. A capital mundial 
da vacina também tem 
a vocação permanente 
para grandes even- 
tos como a Fórmula 
1 e, neste ano, serão 
adotadas ações sus- 
tentáveis para reduzir 
o impacto ambiental 

gerado pelo evento”, 
disse o prefeito. 

A prova brasileira — 
agora chamada de GP 
são Paulo, em vez do 
anterior GP do Brasil — 
foi adiada em uma se- 
mana neste ano. Se- 
ria realizada no fim de 
semana dos dias 5, 6 
e 7 de novembro, mas 
foi postergada para os 
dias 12, 13 e 14 por 
causa do feriado do dia 
15, segunda-feira. 
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jornalista e colunista de 
A política Cristiana Lôbo 
morreu nesta quinta-feira 
(11), em decorrência de um 
mieloma múltiplo. Ela tinha 
64 anos e estava internada 
no hospital Albert Einstein, 
em São Paulo. 

O que é? 
O mieloma múltiplo é um 

tipo de câncer da medula 
Óssea, que afeta os plasmó- 
citos, glóbulos brancos que 
ajudam a proteger nosso or- 
ganismo contra infecções. 
Produzidos na medula ós- 
sea a partir da transforma- 
ção dos linfócitos B, os plas- 
máócitos fabricam as imuno- 
globulinas, anticorpos que 
combatem vírus e bactérias. 

"E um tipo de câncer da 
medula óssea que pode 
ter um comportamento 
muito diferente,  depen- 
dendo do tipo de paci- 
ente. Ele pode ser muito 
agressivo ou o paciente 
pode conviver com o câncer 
sem tratamento nenhum 
por muito tempo”, explica 
Fernanda Lemos Moura, 
médica onco-hematologista 
do A.C.Camargo Cancer 
Center, em São Paulo. 

A doença surge justa- 
mente a partir de altera- 
ções no processo de forma- 
ção dos plasmócitos. De- 
vido à mutação de um ou 
mais genes, começam a ser 
produzidas células defeituo- 
sas. Em vez dos anticor- 
pos necessários para garan- 
tir a saúde do nosso corpo, 
elas geram imunoglobulinas 
anormais, cnamadas proteí- 
nas monoclonais ou proteí- 
nas M. 

Os plasmócitos doentes 
podem se acumular den- 
tro ou fora da medula ós- 
sea, formando os plasmo- 
citomas, lesões que interfe- 
rem no funcionamento das 
células saudáveis do san- 
gue e podem danificar a es- 
trutura óssea, inclusive pro- 

vocando fraturas. 
Os cânceres hematoló- 

gicos (das células do san- 
gue) são mais raros — den- 
tre eles, o mieloma múltiplo 
corresponde a 10% dos ca- 
sos e 1% de todos os ti- 
pos de câncer. No exte- 
rior, a doença costuma afe- 
tar, principalmente, pessoas 
com mais de 60 anos. 

No Brasil, muitos pacien- 
tes têm em torno de 40 a 45 
anos, explica Fernanda Le- 
mos Moura, mas a médica 
também pontua que não há 
um registro de dados no 
País de pacientes com mie- 
loma múltiplo. 

"Não tem estudo epide- 
miológico da doença. Os 
cânceres hematológicos 
são mais raros, então é di- 
fícil ter essa documentação 
no Brasil”, afirma. 

Sinais e sintomas do 
mieloma múltiplo 

Segundo | informações 
do A.C.Camargo Cancer 
Center, a doença não cos- 
tuma apresentar sintomas 
em seus estágios iniciais, O 
que dificulta o diagnóstico 
nessa fase. Nas manifes- 
tações sintomáticas podem 
ocorrer: Fraturas; Dor nos 
ossos; Fadiga ou cansaço; 
Infecções; Anemia; Palidez; 
Perda de peso. 

Causas e 
diagnóstico 

O mieloma não tem uma 
causa específica, não existe 
um fator de risco especi- 
fico. Por isso, não há como 
prevenir o desenvolvimento 
desse câncer. 

"Não é como um câncer 
de pulmão, que está relaci- 
onado ao tabagismo. Em 
99% dos casos é esporá- 
dico. Não tem relação com 
nenhuma atividade ou expo- 
sição”, explica Fernanda Le- 
mos Moura. 

Como a doença costuma 
não provocar sintomas, é di- 
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Entenda o que é o mieloma, câncer 

Reprodução 
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Jornalista tinha 6 
em São Paulo. 

fícil conseguir o diagnóstico 
precoce. A suspeita de mi- 
eloma múltiplo surge a par- 
tir do resultado de um he- 
mograma, um exame de ro- 
tina, que aponta alterações 
em células importantes do 
sangue. 

Tratamento 
Fernanda Lemos Moura, 

do A.C. Camargo, diz que 
nem todos os pacientes re- 
cebem tratamento. Isso por- 
que a doença não tem cura, 
apenas controle. 

"Se é uma doença que 
não tem cura, só controle, 
se o paciente não tem sin- 
tomas nem critério de trata- 
mento, a gente não precisa 
tratar todo mundo”, explica. 

Apesar de ser um tipo 
de câncer com o qual o 
paciente pode conviver por 
muito tempo sem sintomas, 
a tendência é que a doença 
evolua em algum momento, 
diz Moura. 

"Inevitavelmente, todo 
mieloma vai precisar de 
tratamento. Uma vez que 
começa o tratamento, é pra- 
ticamente contínuo”, pontua 
a onco-hematologista. 

O tratamento consiste 
em quimioterapia e imu- 
noterapia, para “limpar” a 
medula do paciente. Depois 
disso, ele passa por um 
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4 anos e estava internada no hospital Albe 

que matou a jornalista Cristiana Lóbo. 
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transplante com células 
da sua própria medula (o 
chamado autotransplante). 
Esse transplante serve para 
aumentar o tempo que o 
paciente vai ter sem precisar 
de um novo tratamento. 

Diferente de outros cân- 
ceres de medula - como 
as leucemias, por exemplo 
— O transplante de medula 
de outra pessoa (o chamado 
transplante alogênico) não 
é uma opção de tratamento 
para o mieloma múltiplo. 

Fernanda Lemos Moura 
explica, entretanto, que, 
apesar de não ter cura, O 
mieloma é um dos tipos de 
câncer com mais novas dro- 
gas em estudo e aprovadas 
nos últimos 15 anos. 

"Hoje, o paciente com 
mieloma vive muito mais do 
que vivia há 10, 15 anos. Te- 
nho pacientes que correm, 
jogam tênis, apesar do diag- 
nóstico, do tratamento”, diz. 

Para definir a melhor es- 
tratégia de tratamento, são 
levados em consideração 
diversos fatores - como a 
quantidade de plasmócitos 
anormais encontrados, a 
agressividade do câncer e 
se há ou não outras doenças 
associadas. 
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Mulheres que amamentam estão 
mais protegidas contra o Alzheimer. 

m novo estudo de 
pesquisadores da 

Universidade da Cali- 
fórnia (UCLA), publi- 
cado na revista cien- 
tífica Evolution, Medi- 
cine and Public Health, 
descobriu que mulheres 
com idade acima de 50 
anos que amamentaram 
têm menos risco de 
desenvolver problemas 
cognitivos, incluindo a 
doença de Alzheimer. 

Segundo o trabalho, 
o ato de amamentar 
tem impacto positivo 
no desempenho cere- 
bral das mulheres na 
pós-menopausa. Os 
cientistas afirmam ainda 
que um tempo maior 
de aleitamento também 
significou resultados 
melhores. 

Entre os motivos, Os 
pesquisadores citam 
que a amamentação 
ajuda a regular o es- 
tresse, promove o vín- 
culo com o bebê e dimi- 
nui o risco de depressão 
pós-parto, fatores sabi- 
damente de risco para 
danos neurocognitivos. 

Além disso, eles afir- 
mam que existe uma 
correlação positiva en- 
tre o aleitamento e um 
menor risco de doenças 
como diabetes tipo 2 
e doenças cardíacas, e 
apontam que essas con- 
dições estão fortemente 
ligadas a um maior risco 
de Alzheimer. 

A saúde cognitiva 
compreende a capa- 
cidade em exercer di- 
versas atividades rela- 
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O aleitamento impacta positivamente no desempenho cognitivo após a menopausa. 

cionadas, por exemplo, 
a atenção, percepção, 
memória e linguagem. 
Uma das principais con- 
sequências do prejuízo 
após os 50 anos é que 
pode ser um forte indi- 
cador de doenças neu- 
rológicas que causam 
demência. 

Para entender os im- 
pactos do aleitamento 
na saúde cognitiva das 
mulheres, os pesquisa- 
dores da UCLA analisa- 
ram dados de dois en- 
saios clínicos realizados 
pela instituição que ti- 
veram a participação de 
115 mulheres. Elas fo- 
ram divididas em dois 
grupos, um com 64 mu- 
lheres que relataram es- 
tar deprimidas e outro 
com 51 que afirmaram 
não sofrerem com sinto- 
mas de depressão. 

Todas elas comple- 
taram uma série de 
testes psicológicos que 
mediam aprendizagem, 
memória atrasada, fun- 
cionamento executivo e 
velocidade de proces- 

A 
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samento. Além disso, 
as participantes respon- 
deram um questionário 
que incluía questões so- 
bre a idade de início da 
menstruação, número 
de gestações completas 
e incompletas, tempo 
de aleitamento materno 
para cada filho e a idade 
da menopausa. 

As informações co- 
letadas mostraram que 
65% das mulheres não 
deprimidas relataram ter 
amamentado, enquanto 
esse percentual foi de 
44% entre aquelas com 
sintomas de depressão. 
Já em relação à gravi- 
dez completa, todas do 
grupo de mulheres não 
deprimidas contaram ter 
ao menos um filho, en- 
quanto esse índice foi 
de 57,8% no segundo 
grupo. 

Em relação aos testes 
cognitivos, em ambos 
OS grupos aquelas que 
amamentaram tiveram 
melhores resultados. 

Quando somado todo o 
tempo que uma mulher 

passou amamentando 
em sua vida, aquelas 
que amamentaram por 

mais de 12 meses ti- 
veram um desempenho 
significativamente mais 
alto em todos os quatro 
quesitos que aquelas 
que não amamentaram. 

Quando a compara- 
ção foi em relação às 
mulheres cujo aleita- 
mento durou de 1 a 12 
meses, o desempenho 
foi maior em apenas três 
dos quatro testes. 

Um estudo da Or- 
ganização Mundial de 
Saúde (OMS) mostrou 
que as taxas globais de 
aleitamento materno es- 
tão baixas, com ape- 
nas 41% dos bebês com 
menos de seis meses 
de idade sendo exclusi- 
vamente amamentados, 
que é o recomendado. 
Além disso, apesar de 
70% das mulheres ama- 
mentarem por pelo me- 
nos um ano, esse per- 
centual cai para 45% 
aos dois anos de idade. 
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no país impacta natureza. 
urante um período 
de 30 anos, os bra- 

sileiros passaram por 
uma transição nutrici- 
onal, abrindo mão de 

uma dieta mais natu- 
ral para uma com maior 

consumo de ultrapro- 
cessados, a exemplo 
de refeições prontas, 
refrigerantes e outros 
itens cuja produção fica 
totalmente a cargo da 
indústria. 

Mas esse não é um 
problema apenas de 
saúde: tais produtos 
são justamente os que 
mais geram impactos 
no meio ambiente, com 

maiores emissões de 

gases de efeito estufa, 
além de desperdiçar 
mais água e gerar uma 
maior pegada ecoló- 
gica. 

Os riscos ambientais 
representados por esse 
consumo estão descri- 
tos em um estudo iné- 
dito, recém-publicado 
no jornal científico The 
Lancet Planetary He- 
alth. A colaboração en- 
volveu pesquisadores 
da Universidade de São 
Paulo (USP), além de 
especialistas de institul- 

ções britânicas como 
as universidades de 
Londres, de Manches- 
ter e de Sheffield. 

O levantamento usou 
dados de residências 
urbanas brasileiras co- 
letados entre 1987 e 
2018. Assim, foi cal- 
culado o impacto ambi- 

ental a cada mil calo- 
rias consumidas de ali- 
mentos de quatro gru- 
pos: não processados 
ou minimamente pro- 

cessados, ingredientes 
culinários processados, 
alimentos processados 
e, por fim, os ultrapro- 
cessados. 

Os cientistas nota- 
ram que a proporção de 
produtos não proces- 
sados ou minimamente 
processados nas dietas 

das famílias diminuiu, 
enquanto a quantidade 
de processados e ultra- 
processados cresceu. 

O que teve aumento 
no período, principal- 
mente, foi o consumo 
de carne ultraproces- 
sada, o que dobrou 
o impacto ecológico 
diário por indivíduo, to- 
talizando cerca de 20% 
da pegada ambiental 
relacionada à dieta. 

Diante das mudan- 

ças nutricionais no Bra- 
sil, a cada mil calo- 
rias consumidas, houve 
um aumento de 21% 
na contribuição para 
as emissões de gases 
de efeito estufa, além 
de um acréscimo de 
22% na pegada hídrica, 
isto é, na quantidade 
de água utilizada para 
manter uma alimenta- 
ção abarrotada de ultra- 
processados. E ainda 
houve uma elevação de 
17% da pegada eco- 
lógica, indicador que 
considera os gastos de 
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Maior consumo de ultraprocessados 
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naturais e mais comidas prontas. 

recursos naturais como 
um todo. 

Mas o cenário pode 
ser ainda pior: a rela- 
ção entre a alimentação 
e as mudanças climá- 
ticas seria um desafio 
para a própria segu- 
rança alimentar. “Os 
sistemas alimentares 
são responsáveis por 
um terço das emissões 
globais de gases de 
efeito estufa, e ainda, 

ao mesmo tempo, so- 

frem os impactos climá- 
ticos que eles próprios 
ajudam a causar”, ex- 
plica Jacqueline Tereza 
da Silva, coordenadora 
da pesquisa que atua 
no Departamento de 
Medicina Preventiva da 
USP em comunicado. 

Para Christian Rey- 
nolds, professor da 
Universidade de Lon- 
dres, o Brasil está pas- 
sando por uma transi- 

ção alimentar parecida 
com a que ocorreu no 
Reino Unido. Tanto 

Entre 1987 e 2018, brasileiros passaram a comer menos alimentos 

lá quanto aqui, essa 
mudança aconteceu 
em um período con- 
siderado curto, com 
impactos muito além do 
bem-estar humano. 

O papel nocivo dos 
ultraprocessados a 
saúde já é discutido há 
mais de uma década 
por sua relação com 
obesidade, doença co- 
ronariana, diabetes e 
mesmo câncer. Mas 
é preciso discutir seus 
outros efeitos nocivos. 
“Devem ser considera- 
das ações e políticas 
que visam várias áreas. 
Por exemplo, interven- 
ções fiscais como im- 
postos ou subsídios, 
regulamentação sobre 
publicidade e melhoria 
da rotulagem de ali- 
mentos e menus com 
a adição de impactos 
ambientais”, cita Rey- 
nolds. 



CADERNGNREPORTAGEM - O Sul 

Seu código de segurança mudou no 
WhatsApp: saiba o que significa o aviso. 
mensagem “Seu 
código de se- 

gurança mudou” é 
uma notificação emi- 
tida pelo WhatsApp 
quando um dos par- 
ticipantes de uma 
conversa reinstala O 
aplicativo de mensa- 
gens no Android e 
no iPhone (iOS) ou 
quando a conta do 
mensageiro é regis- 
trada em um novo 
dispositivo. O alerta 
serve para avisar aos 

usuários que o có- 
digo responsável por 
garantir a criptografia 
de ponta a ponta em 
chamadas e mensa- 
gens foi alterado. 

O aviso, no en- 

tanto, pode ser 
exibido com uma 

frequência maior nos 
Últimos dias mesmo 
que o contato não 
tenha reinstalado o 
aplicativo ou trocado 
de celular. Isso 
é uma consequên- 
cia não | intencio- 
nal da implementa- 
ção do recurso de 
múltiplos aparelhos, 
que permite aces- 
sar a mesma conta 
do WhatsApp em 
vários dispositivos 
mesmo quando o 
smartphone estiver 
sem conexão. 

De acordo com o 
chefe de engenha- 
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ria do WhatsApp Nitin 
Gupta, a mudança do 
código de verificação 
ocorre ao usar a fun- 
ção múltiplos apare- 
lhos porque cada dis- 
positivo possui uma 
chave de identidade 
próprio. Contudo, o 
WhatsApp desenvol- 
veu a verificação au- 
tomática dos dispo- 
sitivos para silenciar 
notificações das alte- 
rações do código de 
segurança, então em 
breve os alertas de- 
vem parar ao aces- 
sar o WhatsApp Web 
num aparelho dife- 
rente. 

“Nossa mudança 
futura só enviará 
notificações de có- 
digo de segurança 
quando um usuário 
registrar novamente 
a sua conta, como 
acontecia antes”, afir- 
mou Nitin Gupta no 

Alerta sobre mudança do código de segurança podem aumentar. 

Porto Alegre . Sexta, 12 de Novembro de 2021 . 69 

+ -“ 

Twitter. 

O que é o código 
de segurança no 

WhatsApp? 

Toda conversa 
com seus contatos 
pelo WhatsApp apre- 
senta um código 
de segurança único. 
Essa chave garante 
que chamadas e 
mensagens trocadas 
na conversa sejam 
protegidas com a 
criptografia de ponta 
a ponta. O código 
em questão fica lo- 
calizado nos dados 
do contato, na coluna 
“Criptografia”. 

A informação é re- 
presentada por um 
QR Code ou por um 
código de 60 dígitos. 
O dado pode ser 
compartilhado entre 
os contatos para con- 
firmar que a conversa 
está sendo criptogra- 
fada. O código de 

segurança não é a 
chave em si, mas sim 
uma versão visível 
de uma chave es- 
pecial compartilhada 
entre os usuários que 
estiverem trocando 
mensagens. 

Para aqueles que 
preferem não serem 
incomodados com a 
notificação, é possi- 
vel desativar o aviso 
de segurança do 
WhatsApp ' manual- 
mente. Para Isso, 
na página inicial do 
mensageiro, toque 
nos três pontos na 
vertical, localizado 
no topo da tela. Em 
seguida, vá em ”Con- 
figurações” e, de- 
pois, toque em “Se- 
gurança”. Feito isso, 
desative a opção 
“Mostrar notificações 
de segurança”. 
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Samsung se une a operadora Orange 
para agilizar adoção do 5G via Open RAN. 
Reprodução 

A Samsung Networks trabalha com todo o setor envolvido com a conexão 5G. 

Samsung Networksla Orange e da Sam- 
fez um anúncio 

nesta quinta-feira 
(11) de que está fir- 
mando uma parceria 

com a operadora 

francesa Orange 
para promover o 
rápido desenvol- 
vimento da Open 
RAN (Radio Access 
Network), sendo 
que a sul-coreana 

tornou-se uma das 
primeiras empresas 
a se unir ao Open 
RAN Interlation Cen- 
ter da Orange. 

Essa tecnologia 

de redes móveis de 
acesso aberto, que 
no cenário geopo- 
lítico é uma aposta 
dos Estados Unidos 
e da Europa para 
conter o avanço de 
empresas como a 
Huawei, poderia ter 
Sucesso com a união 

sung, que trabalha- 
riam para separar os 
elementos de hard- 

ware e software do 

RAN tradicional. 

Entraria, então, a 

experiência da sul- 
coreana com vRAN 

(Virtual Radio Ac- 
cess Network), que 
já foi comprovada 
em campo por ope- 

radoras de celular na 

América do Norte. 
A Orange tem 

sede em Paris, na 
França, mas ofe- 
rece serviços para 

22 países entre Eu- 
ropa, Asia e Africa, 
e deseja implantar 
estações-base com- 
patíveis com Open 
RAN em ambientes 
internos e áreas ru- 
rais nos próximos 
anos. Essa tecno- 

logia oferece maior 

CADERNEREPORTAGEM - O Sul 

flexibilidade de rede 
na comparação com 
a RAN tradicional. 

Segundo Arnaud 
Vamparys, vice- 
presidente sênior de 
Redes de Acesso de 
Rádio e Microondas 
da Orange, na nota 
oficial da Samsung 
sobre o projeto, Oo 
Open RAN é uma 
grande evolução no 
segmento de rede e 
requer uma colabo- 
ração mais profunda 
dentro da indústria. 

Já Woojune Kim, 
vice-presidente exe- 
cutivo, chefe de ven- 
das e marketing glo- 
bais da Samsung 
Networks,  comple- 

mentou: “Temos o 
prazer de participar 

do laboratório inova- 
dor da Orange. Por 
meio dessa colabo- 
ração, esperamos 

levar as redes a no- 
vos patamares no 

mercado europeu, 
permitindo que as 
operadoras  ofere- 
cam serviços móveis 
mais envolventes 

aos seus usuários”. 
A Samsung 

Networks trabalha 
com todo o setor en- 
volvido com a cone- 
xão 5G, então essa 
parceria somente 
ajudaria a expandir 
essa nova tecnolo- 
gia, que em breve 
também estará dis- 
ponível para todo o 
público brasileiro — 
por outras mãos. A 

sul-coreana já es- 
teve envolvida na 

configuração do 5G 
em várias operado- 
ras espalhadas pelo 

mundo. 
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Nasa anuncia duas novas 
missões espaciais para 2030. 
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Nasa publicou um vídeo que revela seus planos para o futuro do planeta Vênus. 

Nasa (agência 
A espacial norte- 
americana) publicou em 

seu canal oficial no You- 
Tube um vídeo que re- 
vela os planos da agên- 
cia para o futuro do 
planeta Vênus, que até 
2030 deve contar com o 

envio de duas missões 

espaciais que mapearão 

a região e produzir ima- 

gens de alta qualidade 
sobre o planeta. 

Apesar de partirem 

simultaneamente, cada 
uma delas possui um 

objetivo específico e vão 
cumprir uma tarefa de- 
terminada pelos pesqui- 

sadores com o intuito 

de responder algumas 
dúvidas que ainda pai- 
ram sobre o planeta que 

carrega o nome de uma 

das deusas da mitologia 
grega. 

O vídeo simula o lan- 
çamento da sonda e sua 
atuação ao chegar na 

órbita de Vênus, cole- 
tando informações sobre 

a atmosfera do planeta 

e contribuindo para que 
os pesquisadores consi- 

gam entender a forma- 
ção desse gigante ro- 

choso através de duas 
novas missões espaci- 

ais: VERITAS e DAVINCI. 
A primeira sonda en- 

viada através da missão 
VERITAS! terá como fun- 
ção orbitar o planeta e 

coletar dados sobre a at- 

mosfera de Vênus, que 
diferentemente da Terra 

— embora seja chamado 
por muitos de “irmão gê- 
meo” do nosso planeta 
— conta com um ambi- 

ente hostil à vida e que 
apresenta alta pressão 
e temperaturas elevadas, 

além de densas nuvens 
que também serão estu- 
dadas pelos cientistas. 

Essas característi- 

cas do planeta devem 

ser analisadas durante 
a missão 'DAVINCI — 
nome dado em home- 

nagem ao pintor italiano 

Leonardo da Vinci — que 

deve ser a peça chave 

do estudo, visto que 
consiste no lançamento 

de um módulo em Vênus 
que coletará uma série 
de informações impor- 
tantes sobre a composi- 

ção química do ar local 
com foco em procurar 

àgua. 
O estudo será dividido 

em duas etapas: estudo 

da atmosfera e projeção 
do terreno usando infra- 
vermelho. O segundo 
vai avaliar a estrutura do 
solo e permitir compre- 

ender a linha do tempo 
e evolução do planeta 

ao longo dos bilhões de 
anos desde sua forma- 

ção. 

Missão 

Decolou na quarta- 

feira, às 23h03 no horário 
de Brasília, a Expedição 
66 para a Estação Espa- 

cial Internacional (ISS), 
diretamente do histórico 
Complexo de Lança- 
mento 39A (LC- 39A) no 
Kennedy Space Center 

da Nasa (agência es- 
pacial norte-americana), 

na Flórida, nos Estados 
Unidos. A bordo de um 
foguete SpaceX Falcon 

9, a missão apelidada 

de Cosmic Kiss (onde 
as três letras finais re- 
presentam ISS), levou 
quatro astronautas para 
a órbita baixa da Terra, 
entre eles o 600º viajante 
espacial em 60 anos. 

Imediatamente, O 

astronauta alemão 

Matthias Maurer, em sua 

primeira missão espa- 

cial, reivindicou o título 
de viajante nº 600. Jun- 

tamente com seus três 
colegas da Nasa (ele 
é da Agência Espacial 
Europeia - ESA), Maurer 
chegou à ISS, a bordo da 
Crew Dragon por volta 
das 21h10 (horário de 
Brasilia) desta quinta- 
feira (11). Esta é a ter- 
ceira missão operacional 

de longa duração da 
Dragon, a Crew-3. 
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uitas vezes, não bastam cam- 

M panhas convencionais para 

convencer as pessoas a se vaci- 

narem. Nem mesmo proibir a en- 

trada sem comprovante em locais 

como bares, restaurantes e prédios 

comerciais. Buscando promover a 

imunização da população contra o 

coronavírus (além de seu próprio 
negócio, claro), um bordel de Viena 

partiu para uma promoção mais ra- 

dical: 30 minutos grátis para os cli- 

entes que tomarem ao menos uma 

dose da vacina num posto insta- 

lado no próprio estabelecimento. 

O Fun Palast fica na capital da 

Áustria, país onde a vacinação pa- 

rece estar estagnada, com 64% dos 

adultos com as duas doses. O ín- 

dice é um dos piores entre os paí- 

ses da Europa ocidental. 

De acordo com a promoção, 

quem ainda não estiver vacinado 

e topar receber uma dose do imu- 

nizante ganha um voucher que dá 
direito a 30 minutos na sauna, na 

companhia de uma das profissio- 
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Bordel em Viena dá 30 minutos grátis 

Mulher fantasiada de enfermeira posa no posto de vacinação contra 
a Covid-19 montado no próprio bordel. 

nais que trabalham na casa. E a va- 

cina será aplicada num posto mon- 

tado dentro do próprio bordel, con- 

forme garantiu Peter Laskari, ge- 

rente do Fun Palast, à agência de 

notícias Reuters. 

“Eu li que, para termos uma 

imunidade coletiva, precisaríamos 

de no mínimo 70%, 75% de pes- 

soas totalmente vacinadas. E atu- 

almente estamos com 64%. E tam- 

bém através das estatísticas, ve- 

mos que os homens são a maio- 

ria de quem recusa a vacina, mui- 

tos deles com histórico de imigra- 

ção. Então queremos atrair esse 

para quem tomar a vacina contra a Covid. 
público”, explicou Laskari à Reu- 

ters. 

A “promoção” do bordel apa- 

rece num momento crítico da pan- 

demia de coronavírus na Áustria. 

No último sábado, o país regis- 

trou 9.943 casos de covid-19, um 

número superior aos 9.586 regis- 

trados no dia 13 de novembro de 

2020, até então recorde nacional. 

Na última sexta-feira, o governo 

austríaco começou a implementar 

a chamada "Regra do 2G”, que 

significa que pessoas que não te- 

nham tomado as duas doses da 

vacina não podem mais entrar em 

locais fechados com capacidade 

para mais de 25 pessoas, como 

restaurantes, bares, academias e 

salões de beleza. Quem tomar 

agora a primeira dose terá que es- 

perar quatro semanas e realizar um 

teste negativo para poder voltar a 

frequentar esses estabelecimentos. 

Bebê com apenas 21 semanas de 

U m bebê que nasceu (e sobrevi- 

veu) com apenas 21 semanas 

e menos de meio quilo foi reconhe- 

cido pelo Guinness World Records 

2021, o Livro dos Recordes. Ele é 

do Alabama, nos Estados Unidos. 

O pequeno Curtis Means nas- 

ceu no Hospital da Universidade do 

Alabama em Birmingham no dia 5 

de julho de 2020, com um irmão 

gêmeo que não sobreviveu. Agora 
ele já tem 1 ano e 5 meses. O me- 
nino bateu o recorde anterior por 

um dia. Antes, o título de bebê pre- 

maturo sobrevivente era de Richard 

Hutchinson, de Wisconsin, também 

nos Estados Unidos, que nasceu 

com 21 semanas de gestação, no 

dia 2 de junho de 2020. 

Crianças nascidas muito pre- 

maturamente têm menos chances 

de sobreviver. Por isso, muitos hos- 

pitais deixam que os bebês tenham 

o máximo de contato com seus 

pais, para que o pouco tempo de 

vida seja aproveitado. Mas Curtis 

venceu as estatísticas e ganhou alta 

médica após 275 dias no hospital. 

Durante o tempo de internação, ele 

precisou de ajuda para aprender a 

usar a boca para comer. 

A mãe, Michelle Butler, entrou 

em trabalho de parto dos gêmeos 

quando estava com 21 semanas 

de gestação. A outra neném, que 
recebeu o nome de C'Asya, mor- 

reu um dia depois de nascer. Mas 

Curtis conseguiu sair do respirador 

após três meses de cuidados inten- 

sivos 24 horas por dia. Ele voltou 

para casa no mês de abril. 

Embora Curtis ainda precise de 

um tubo de alimentação e oxigênio 

suplementar por ser muito prema- 

turo, a equipe médica disse que ele 

está bem de saúde, considerando 

o quão cedo nasceu. 

Um bebê é considerado prema- 
turo quando nasce antes das 37 se- 

manas de gestação. Nestes casos, 

a criança costuma ficar internada 

no hospital pelo tempo que ficaria 

vida entra no Guinness Book como 

o mais prematuro a sobreviver. 
Reprodução 

O pequeno Curtis com seu reconhecimento de bebê mais prematuro 
do mundo. 

entro do ventre da mãe, até com- 

pletar as 40 semanas de gravidez. 

Os avanços da medicina pos- 

sibilitam cada vez mais que bebês 

prematuros sobrevivam. Uma re- 

portagem feita pelo jornal O Globo 

no último mês de agosto mostra 

que, nas Unidades de Terapia In- 

tensiva (UTIs) neonatais, cresceu 

a presença de novos equipamen- 

tos que permitem, por exemplo, 

oferecer oxigênio de maneira não- 

invasiva aos prematuros. 
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"O que vou fazer - parar de envelhecer? 
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Desaparecer?", questionou a atriz 
Sarah Jessica Parker a respeito das 
críticas em torno de sua aparência. 

3» O que vou fazer 
parar de envelhecer? 

Desaparecer?”, questio- 
nou a atriz americana Sa- 
rah Jessica Parker, de 56 
anos, a respeito de críti- 
cas que tem recebido em 
torno de sua aparência. 

Parker está de volta 
aos holofotes por conta 
do retorno de sua per- 
sonagem mais famosa, 
Carrie Bradshaw, prota- 
gonista do seriado Sex 
and the City (1998-2004), 
que ganhou uma conti- 

nuação de dez episódios 
chamada And Just Like 
That... 

O produtor e roteirista 
de Sex and the City, Mi- 
chael Patrick King, disse 
a revista Vogue ameri- 
cana que, ao anunciar 
a sequência da série, 
"houve muitas reações 
positivas, mas uma res- 
posta maldosa online foi 
quando as pessoas co- 
meçaram a compartilhar 
fotos das Golden Girls”, 
em referência ao seri- 
ado dos anos 1980 que 
mostrava quatro mulhe- 
res idosas que compar- 
tlhavam uma casa em 
Miami, e que no Brasil 
foi chamado de Superga- 
tas. 

"E eu pensei: “uau, 
então ou você tem 35 
anos ou então você é 
uma aposentada, mo- 
rando na Flórida. Há um 
capítulo faltando aí”, de- 
clarou King. 

Na mesma entrevista, 
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Sarah Jessica Parker 
disse que tem havido 
uma “conversa misó- 
gina” que, na opinião 
dela, “nunca aconteceria 
com um homem”. 

“Cabelo grisalho, ca- 
belo grisalho, cabelo 
grisalho. “Ela tem cabelo 
grisalho?”, disse a atriz, 
lembrando de quando 
foi fotografa ao lado 
do apresentador Andy 
Cohen em um restau- 
rante em Nova York, em 
julho, e seu cabelo não 
estava tingido. 

“Eu estava sentada 
com o Andy Cohen e 
ele tem uma grande 
cabeleira grisalha, e é 
lindo. Por que ele pode? 
Não sei o que dizer às 
pessoas! Especialmente 
nas redes sociais. Todo 
mundo tem uma opinião: 
Ela tem rugas demais, 
ela não tem rugas o 
suficiente”. Quase dá a 
sensação de que as pes- 
soas não querem que 

nós nos sintamos per- 
feitamente bem da forma 
como estamos. Como se 
quase sentissem prazer 

em nos ver sofrer pela 
forma como somos hoje, 
seja por escolher enve- 
lhecer naturalmente e 
não parecer perfeita, seja 
por escolher fazer algo 
(procedimento estético) 
para se sentir melhor”, 
disse a atriz à Vogue. 

"Eu sei qual é a minha 
aparência. E não tenho 
escolha. O que vou fa- 
zer a respeito — parar de 
envelhecer? Desapare- 
cer?”, disse Sarah. 

A atriz Cynthia Nixon, 
intérprete de Miranda em 
Sex and the City, disse 
que a intenção com a 
sequência foi justamente 
“não rejuvenescer” o se- 
riado. "Não estamos 
incluindo (uma persona- 
gem do) tipo uma sobri- 
nha de 21 anos”, contou. 

"Acho revolucionário 
fazer um seriado sobre 

Sarah Jessica Parker ficou famosa pela personagem Carrie Bradshaw, que agora retorna em "And Just 

mulheres de meia-idade, 

com seus corpos em 
processo de envelheci- 
mento”, acrescentou à 
Vogue Samantha Irby, 
roteirista de And Just 

Like That... 

Kristin Davis, que in- 
terpreta a personagem 

Charlotte, disse que ou- 
viu das pessoas: “por 
que elas (personagens 
de Sex and the City) de- 
veriam voltar?” 

"E me incomoda 
muito”, declarou Davis. 

"A vida das mulheres 

não é mais interessante 

agora? Ninguém questi- 
ona: por que fazer esse 
remake (de um filme) 
violento várias vezes? 
Para mim, isso ilustra 

muito a nossa relutância 
em sentar e assistir à 
vida das mulheres se 

desenvolver ao longo do 
tempo.” 
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Gilberto Gil é eleito para a Academia 
Brasileira de Letras e passa a sero 

2º negro imortal entre seus membros. 
ma semana depois 

de tornar imortal a 
atriz Fernanda Montene- 
gro, a Academia Brasi- 
leira de Letras (ABL) admi- 
tiu nesta quinta-feira (11) 
mais um ícone da cultura 
popular em seus quadros: 

o cantor Gilberto Gil. 
Gil venceu a disputa 

com 21 votos contra 7 

do poeta Salgado Mara- 
nhão. Ainda foram 4 vo- 
tos em brancos e dois 
nulos. Eleito, o músico 
passa agora a ser o se- 
gundo negro no quadro 
da academia, que conta 
somente com o imortal 
Domício Proença Filho en- 
tre suas 40 cadeiras. 

O músico baiano de 79 
anos vai ocupar a cadeira 
número 20, que tem como 
patrono o médico e jorna- 
lista Joaquim Manuel de 
Macedo e ficou vaga com 
a morte do jornalista Mu- 
rio Melo Filho, em maio 
de 2020. Além de Gil, tam- 
bém concorriam o poeta 
Salgado Maranhão e o es- 
critor Ricardo Daunt. 

Por meio de suas re- 
des sociais, Gil agradeceu 
a votação. “Muito feliz em 
ser eleito para a cadeira 

20 da Academia Brasileira 
de Letras. Obrigado a to- 
dos pela torcida e obri- 

gado aos agora colegas 
de Academia pela esco- 
lha.” 

Segundo Antônio Cí- 
cero, presidente da ABL, 
“a cultura erudita e popu- 
lar não são inimigas. O 
pássaro precisa de duas 
asas para voar. Sem uma 
ele não voa longe.” 

“Estamos todos muito 

felizes. Gilberto Gil é essa 
traço de união. Uma agre- 
gação permanente capaz 
de falar com todo o Brasil 

e o mundo. Ele canta o 

Brasil e pensa o Brasil. Gil 
é o diverso, a tolerância”, 
declarou Cícero. 

Namoro antigo 

O namoro entre o ar- 
tista e a academia é an- 
tigo. Em 1996 Gilberto 
Gil lançou o livro “Todas 
as letras”, sua primeira 

obra. A coletânea de 
composições o fez aten- 
der um dos pré-requisitos 
para que pudesse dispu- 
tar um assento na ABL: ter 
ao menos um livro publi- 

cado. 
Depois de diversas 

sondagens, Gilberto Gil foi 
convidado para concorrer 
a vaga de Alfredo Bosi, 
morto em abril deste ano, 
aos 84 anos. O músico 
era próximo ao historiador 
da literatura brasileira e 
crítico de cinema e, por 
isto, acabou optando por 
disputar outro posto, Oo 
do jornalista Murilo Melo 
Filho. 

Expoente da Tropicália 
e um dos principais no- 
mes da Música Popular 
Brasileira (MPB), Gilberto 
Gil acumula prêmios rele- 
vantes, lançou mais de 40 
álbuns e está entre os ar- 
tistas brasileiros mais re- 
verenciados fora do País, 
com sucessos como “Ex- 
presso 2222”, “Andar com 
fé” e “Aquele Abraço”. 

A última composição 
da lista é uma crítica ao 
autoritarismo da ditadura 

Divulgação 

Brasileira de Letras. 

militar, que o manteve 
preso por dois meses 
na Escola Militar de Rea- 
lengo, sob a acusação de 
desrespeito à bandeira do 
Brasil e ao hino nacional, 

embora nada tenha sido 
provado. 

O verso “Alô, alô Rea- 
lengo/ Aquele abraço”, é 
uma referência aquele pe- 
ríodo. A canção, contudo, 
se tornou mais um dos hi- 
nos do cancioneiro popu- 
lar do Rio de Janeiro, en- 

tão capital federal. 

Abertura a 
sociedade 

A eleição de Gilberto 

Gil é parte de um es- 
forço da ABL para se abrir 
mais à sociedade e dia- 
logar com a cultura po- 
pular. [Esse movimento 

já resultou na incorpora- 
ção de quadros como o 
cineasta Cacá Diegues e 
a própria grande dama do 
teatro brasileiro, Fernanda 
Montenegro. 

Gilberto Gil é conhe- 
cido também pelo engaja- 
mento político. Em 1988, 

Gilberto Gil, de 79 anos, é eleito para a cadeira 20 na Academia 

ano da constituinte, foi 

eleito vereador de Salva- 
dor pelo PMDB. No ano 

seguinte, migrou para Oo 
Partido Verde (PV). Em 
2003, quando o então pre- 

sidente Luís Inácio Lula da 
Silva (Pl) tomou posse, o 
artista foi nomeado minis- 
tro da Cultura. 

O músico foi também 
embaixador da Organi- 
zação das Nações Uni- 
das para a Agricultura 
e Alimentação (FAO), e 
se comprometeu a lutar 
contra a fome no mundo. 

Em 2003, se apresen- 

tou durante a Assembleia 
Geral da ONU, em per- 
formance que ficou co- 

nhecida como “Show da 
Paz”, em Nova York. Na 
ocasião, colocou o en- 
tão secretário-geral da en- 
tidade, o ganês Kofi An- 
nan, para tocar percussão 
em “Toda menina baiana”. 
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Entenda o que representa a 
eleição de Gilberto Gil para a 
Academia Brasileira de Letras. 
A Academia Brasileira 

de Letras (ABL) terá 
mais um representante 
da música popular entre 
seus quadros. O cantor, 
compositor e ex-ministro 
da Cultura Gilberto Gil 
foi eleito, nesta quinta- 
feira à tarde (11), para a 
cadeira nº 20 da casa, 
que foi do jornalista Mu- 
rito Melo Filho, morto em 
março de 2020. 

O artista baiano, de 
79 anos, superou O po- 

eta Salgado Maranhão 
(7 votos) e o escritor 
Ricardo Daunt (nenhum 
voto). Ele se junta a ou- 
tros acadêmicos de no- 
tável trajetória na MPB, 
como o filósofo Antonio 
Cicero e o poeta Geraldo 
Carneiro, ambos letris- 
tas. 

Autor de canções 
clássicas como "Aquele 
Abraço” e "Domingo no 
Parque” e de álbuns 
revolucionários | como 
"Refavela” e “Expresso 
2222”, Gil é um dos 
nomes que ajudaram 
a mudar não apenas a 
música brasileira, como 
a cultura como um todo, 
a partir das inovações e 
transgressões do movi- 
mento tropicalista nos 
anos 1960. Em 1996, 
lançou o livro “Todas 
as letras”, uma reunião 
de suas composições, 
cumprindo assim o pré- 
requisito de ter pelo me- 
nos um título publicado 
para poder se candidatar 
a ABL. 

Em 1988, Gil foi eleito 
vereador em Salvador. 
Seu mandato foi mar- 
cado pela defesa de cau- 
sas ambientais, que con- 
tinuam sendo priorida- 
des na agenda do artista 
filiado ao Partido Verde. 
Como ministro da Cul- 
tura, entre 2002 e 2008, 
ele tentou mudar o “con- 
ceito de cultura no país”, 
como afirmou na época. 
Durante sua gestão, O 
orçamento para o setor 
aumentou de 0,2% para 
0,5% do PIB. Na ABL, Gil 
poderá usar sua vivên- 
cia como artista e ges- 
tor de políticas públicas 
para trabalhar pela difu- 
são da cultura. 

A eleição do cantor e 
compositor para a ABL 
representa também o 
ingresso de mais um 
negro na instituição, que 
até então contava ape- 
nas com o professor 

e pesquisador Domício 
Proença Filho. 

“Tanto Gil quanto Sal- 
gado Maranhão situam- 
se significativamente no 
espaço de afirmação e 
de reprentatividade cul- 
tural do negro na reali- 
dade brasileira”, diz Pro- 
ença Filho. 

A questão da repre- 
sentatividade na ABL 
ganhou destaque nos 
últimos anos, especial- 
mente após a campa- 
nha da escritora Concei- 
ção Evaristo em 2018. 
Mesmo sem se eleger, 
sua candidatura mobili- 
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com o movimento tropicalista. 

Zzou O movimento negro, 

que passou a questionar 

a falta de diversidade no 
quadro da instituição. 

Gil é indiscutivel- 
mente um dos maiores 
artistas da História do 
país - e um dos mais 
reconhecidos fora dele. 
Sua lista de láureas in- 
ternacionais incluem o 
sueco Polar Music Prize 
(considerado o "Nobel 
da Música Popular”), em 
2005, e dois Grammys 
de álbum de world mu- 
sic, em 1999 e 2006. 

Como um dos princi- 
pais expoentes da Tropi- 
cália, o movimento cultu- 
ral que trouxe inovações 
estéticas nos anos 1960, 
Gil mesclou tradições 
brasileiras com vanguar- 
das estrangeiras.  Du- 
rante a ditadura militar 
no país, o movimento 
foi atacado por progres- 
sistas e conservadores, 
mas logo se impôs como 
uma tradução ousada 

Cantor e compositor influencia a cultura brasileira desde os anos 1960 

dos anseios de boa parte 
da sociedade. Preso 
pelos militares, acabou 
exilado em Londres entre 
1970 e 1972. 

No documentário “Re- 
favela 40” (Gil), de Mini 
Kerti, Gil vê seu disco 
“Refavela” como uma 
profecia do que a MPB 
iria se tornar. Divisor 
de águas da música 
brasileira, o álbum de 
1977 reflete diversas 
vivências do artista na 
época, como sua viagem 
à Nigéria naquele ano, 
os blocos afro da Bahia, 
os bailes da Black Rioe o 
reggae de Bob Marley. O 
último álbum de estúdio 
de Gil é "Ok ok ok”, de 
2018, em que reuniu três 
filhos músicos (Bem na 
guitarra, José na bateria 
e percussão e Nara nos 
vocais) para celebrar 
a vida. Na época, ele 
acabara de sair de uma 
série de internações por 
problemas renais. 
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A tragédia com Marília Mendonça: piloto 
falou por rádio com avião dois minutos 
antes da queda; veja o que foi dito. 

conversa se deu por 
A rádio, na frequência lo- 
cal. E um procedimento 
normal nos cerca de cem 
voos por mês que são fei- 
tos no Aeroporto de Ca- 
ratinga. Detalhe: ele fica 
na fronteira com o muni- 
cípio de Ubiporanga. En- 
tão, para alguns, é o Aero- 
porto de Ubiporanga. Ae- 
roporto não, ele é um aeró- 
dromo, sem voos comerci- 
ais, O que o desobriga de 
ter torre de comando, en- 
tre outros protocolos. Era 
nele que o avião que trans- 
portava a cantora Marília 
Mendonça e outros dois 
passageiros, além do pi- 
loto e do copiloto, deve- 
ria ter pousado na tarde 
da última sexta-feira (5). 
Tudo indica que o aci- 
dente aconteceu dois mi- 
nutos antes de a aeronave 
estar em solo. O “tudo in- 
dica” passa por uma con- 
versa entre o piloto Ge- 
raldo Martins de Medeiros 
Júnior, que guiava o avião, 
e outro piloto da região. 

Os dois se comunica- 
ram por radiofrequência 
naquela tarde. O piloto, 
que opera alguns aviões 
de empresários locais e 
por isso é experiente no 
mapa cartográfico de lá, 
inclusive deu seu depoi- 
mento para os órgãos res- 
ponsáveis por investigar as 
possíveis causas do aci- 
dente, entre eles o Seripa 
(Serviços Regionais de In- 
vestigação e Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos). 

Segundo ele, que pre- 
fere ficar no anonimato, 
Geraldo Júnior, o piloto 
do avião da PEC Táxi Aé- 
reo, comunicou por radio- 

frequência que estava “pe- 
gando a perna de vento”. 
O jargão técnico da avia- 
ção significa que ele estava 
na última etapa do pouso, 
a reta final para alcançar 
a pista. Subadministrador 
do Aeroporto de Caratinga, 
Roni Macedo calcula que a 

aeronave estava a 4,8 km 
na hora da queda. Calcu- 
lando em tempo de voo, 

isso dá em torno de dois 
minutos. 

Ainda no depoimento, o 

piloto de Caratinga disse 
que, diante dessa informa- 
ção, respondeu que tam- 

bém tinha intenção de pou- 
sar no mesmo local, mas 
que ainda faltava cerca de 
dez minutos para isso. De- 
pois desse diálogo, não 
houve mais qualquer inte- 
ração. 

"É tempo mais que su- 
ficiente para acontecerem 
os dois pousos em segu- 
rança. Tanto que o outro 
piloto chegou como pre- 
visto”, explica Macedo. 

Aeródromo pequeno 
e terceirizado 

O aeródromo de Cara- 
tinga é pequeno, catego- 
ria 1 pela classificação da 
Anac. Como faltam recur- 
sos para o poder público 
dos dois municípios ban- 
carem sua manutenção e 
sobram aviões particula- 
res na região, há cinco 
anos a administração foi 
terceirizada, por decreto. 
Segundo Macedo, é uma 
gestão não remunerada. 
Ou seja: quem cuida não 
ganha, mas também não 
gasta. 

Como assim? Se- 
guinte: o aeroporto é 
custeado por empresários 

Reprodução 

Visão aérea da pista do aeródromo de Caratinga. 

locais, numa espécie de 
vaquinha. O valor varia de 
um mês para o outro, de- 
pendendo do que precisa 
ser feito. 

“Tudo de uma maneira 
muito amistosa, conver- 

sado em almoços entre os 
empresários”, conta ele. 

O dinheiro arrecadado 
nos encontros é empre- 
gado em reparos da pista, 
manutenção paisagística, 
iluminação etc. Ao longo 
dos anos, a estrutura vem 
passando por upgrades. 
Um hangar foi construído, 
assim como banheiros e 
uma pequena lanchonete. 
O horário de funciona- 
mento é: “entre o nascer e 

o por do sol”. Não há voos 
noturnos em Caratinga. Na 
rotina diária do aeródromo, 
três funcionários dão expe- 
diente. 

Manual de 

funcionamento 

Não é preciso fazer ”re- 
serva” para usar a pista de 
Caratinga. Basta avisar por 
radiofrequência que pre- 
tende fazê-lo minutos an- 
tes do pouso. Caso ne- 

nhum outro piloto mani- 
feste a mesma intenção no 
mesmo horário, a autoriza- 
ção está automaticamente 
dada. 

Mas é obrigatório que 
o piloto consulte um do- 
cumento chamado “carta 
de aproximação”. Nele fi- 
cam registrados os obstá- 
culos existentes no perí- 
metro de 4 km do aeró- 
dromo. No de Caratinga, 
constam um conjunto de 
morros e a chaminé de 
uma cerâmica. As torres 
da companhia elétrica Ce- 
mig não estão lá, pois fi- 
cam fora da obrigatorie- 
dade de registro. Uma das 
hipóteses para o acidente 
é que a aeronave em que 
estava Marília tenha batido 
num fio de uma dessas tor- 
res, e o fio teria se enro- 
lado no eixo existente entre 
a hélice e um de seus dois 
motores. 

Macedo ressalta: 
"Nunca nenhum avião foi 
visto voando tão baixo 
próximo das torres. A 
grande pergunta é: por 
que isso aconteceu”. 
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Gabigol nega affair com a 

abigol fez questão 
de elucidar os rumo- 

res sobre um possível ro- 
mance com Carol Por- 
taluppi, filha de Renato 

Gaúcho, atual técnico do 
Flamengo, que, por sua 

vez, é o clube que o ata- 
cante defende. O jo- 
gador negou a possibili- 

dade diretamente a uma 
das fontes que levantou 
a teoria. 

Um perfil no Insta- 
gram, cujo foco é o dia 
a dia de celebridades, re- 
percutiu a postagem que 
Carol fez na madrugada 
de terça-feira para esta 
quarta. “Será que tá 

jogador de futebol 
Dentinho está de 

volta ao Brasil depois 
de uma recente viagem 
a Ucrânia e a modelo e 
empresária Dani Souza, 
com quem ele é casado 
desde 2012, mostrou o 
emocionante reencontro 
dele com a família. 

Depois de quase dez 
anos jogando pelo time 
ucraniano Shakhtar Do- 
netsk, Dentinho se des- 
pediu dos colegas de 
time e do país, em vídeos 
publicados nas suas re- 

des sociais. De volta a 
Alphaville, na região me- 
tropolitana de São Paulo, 
ele apareceu sendo re- 
cebido pela amada e 
os três filhos do casal: 
Bruno Lucas, de 9 anos, 
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Carol Portaluppi posta foto com Gabigol às 3 horas da manhã e 
torcedores do Flamengo brincam: “Renato vai colocar no banco”. 

rolando alguma coisa?”, 

questionava a legenda, 

que trazia a imagem dos 

e as gêmeas Rafaella e 
Sofia, de 7. 

“Bem-vindo de volta 

para casa, meu amor 
(vmlkdentinho. Como é 

bom você estar aqui com 
sua família! Nos te ama- 

mos muito! Obrigada, 
senhor, por essa famí- 

lia maravilhosa que você 
me deu!”, escreveu Dani 

em seu Instagram. 

Em setembro, no ani- 

versário do primogênito, 
Dani Souza se emocio- 

nou ao receber um vídeo 
de Dentinho, que estava 

na Ucrânia na época, e 
não conteve as lágrimas. 
Em seguida, ela deu um 

abraço apertado nos fi- 

lhos, que também esta- 
vam eufóricos com o pai. 

dois juntos. 

Por meio de um co- 

mentário na publicação, 

Reprodução 
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filha de Renato Gaúcho. 
Reprodução 

o próprio Gabigol negou 
a possibilidade. “Tá ro- 
lando nada... E quando 
rolar com alguém, todos 
saberão, como sempre 
souberam! Uma foto en- 
tre amigos, e nada mais”, 
explicou o camisa 9. 

Depois, o jogador 
voltou a brincar com a 

situação. Uma usuária 
do Iwitter comentou o 

fato de o atacante ter res- 
pondido à publicação: 
“Gabigol comentando 
em páginas de fofoca é o 
auge”, escreveu o perfil. 
O jogador retuitou, com 
bom-humor: “Para você 
vê (sic) o momento”. 

Dentinho tem reencontro emocionante 
com Dani Souza e filhos no Brasil. 

mm mea - + lim 
O jogador voltou recentemente da Ucrânia após se despedir do país 
e do time Shakhtar Donetsk, onde jogou por quase uma década. 

Essa foi a primeira vez 

que Bruno Lucas feste- 

jou seu aniversário no 

Brasil e o tema da cele- 

bração foi futebol. En- 

tre os convidados, esta- 

vam o casal Lexa e Mc 

Guimê e a apresentadora 
Fabíola Gadelha. Antes 

de entrarem no evento, 

todos os convidados e 

prestadores de serviço fi- 
zeram teste da Covid-19. 



Porto Alegre . Sexta, 12 de Novembro de 2021 

rávida de cinco 

meses de sua 

primeira filha, Ayla, a 
modelo e influencer 

Bárbara Evans, de 30 
anos de idade, voltou 

a abrir seu Instagram 

Stories, na noite de 
quarta-feira (10), para 
que internautas envi- 

assem perguntas. 

Porém, a loira, filha 
de Monique Evans, 

voltou a se incomo- 

dar com o excesso 

de questões dos fãs 

sobre o aumento de 

seu peso na gesta- 

ção. Uma das se- 

guidoras pediu de- 

talhes do aumento 

na balança e Bár- 
bara explicou. "Trata- 

mento: Fertilização - 
Antes do tratamento 

48 kg. Durante o 

tratamento/final 62 kg 
+ 14 kg. Gravidez: 

3 semanas 63 kg. 

Gravidez: 8 semanas 

64 kg Gravidez: 10 
semanas 65.2 kg. 

Gravidez: 14 sema- 
nas 68 kg. Gravidez: 
17 semanas 70 kg”. 

Uma moça ainda 
perguntou “se Bár- 
bara gostava do 

corpo de antes, por- 

que estava achando 

o corpo dela mais bo- 

nito agora”. "Gostava 

. 78 
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Bárbara Evans se irrita com excesso de 
perguntas sobre aumento de seu iai 

"Isso não é um problema!”, frisou a modelo e influencer, que espera Ayla, sua primeira filha com Gustavo 
Theodoro. 

sim! Amava!! Mas 

está tudo bem!! Não 
podemos ter tudo na 

vida, né?! Realmente 
a mudança não é fá- 
cil, nada fácil. Nunca 
estamos preparados 

para enfrentar a mu- 

dança drástica. Mas 
agora só o que de- 
sejo é que a minha 
princesa venha com 

muita saúde. Depois 
a mamãe corre atrás 
dos quilos dela, sem 

problema nenhum! E 

não tenho dúvidas de 
que vou conseguir”, 

explicou. 

Porém, a mamãe 
de primeira viagem 

escreveu um desa- 

bafo em seguida para 

falar sobre a questão 

de supervalorização 
do peso, ainda mais 

em plena gravidez, 

no qual é mais do 
que natural ganhar 

uns quilinhos. Afinal, 

todo o alimento con- 

sumido pelo bebê 
passa primeiro pela 
mamãe, né? 

"Quando eu abro 
a caixinha de per- 
guntas, as pergun- 

tas que mais apare- 

cem é sobre o meu 
peso. Eu quero dei- 

xar bem claro para 

os fiscais do peso' 

que está tudo bem. 
Você pode engravi- 
dar e engordar, tudo 

bem. ' Quando es- 
tamos grávidas tan- 
tas coisas mudam, 

aparecem tantos de- 

sejos, tantas culpas, 
tantas dúvidas e inse- 
guranças. Cada mu- 
lher tem uma gravi- 

dez e não dá para 
comprar uma com a 
outra. Algumas vão 

engordar mais, ou- 

tras menos e segue 

tudo bem”, começou 
ela. 

"Eu, Bárbara, só 
quero que a minha 
filha nasça saudável, 
depois eu corro atrás 
do meu peso. ISSO 
NÃO E UM PRO- 
BLEMA! Agora falar 

que ler/ouvir coisas 
sobre o seu peso é 
legal? Não, não é le- 
gal. Ao invés de falar 
alguma coisa nesse 
sentido, faz um elo- 

gio, dá um apoio para 
a mamãe. Tenho 

certeza que ela está 
precisando e ficará 
muito feliz com isso. 

Parem de questio- 

nar, nós já estamos 
nos questionando 

demais. Acredite! 

Agora vou dormir, 

amo vocês e beijos 
no coração”, finalizou 
Bárbara. 


